
від «27» серпня 2020 року № 2556

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про передачу Почаївського 
історико-художнього музею

Розглянувши лист Кременецько-Почаївського державного історико- 
архітектурного заповідника за №3/1-200 від 12.08.2020р. щодо передачі на баланс 
заповідника Почаївського історико-художнього музею, керуючись Законом 
України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії міської ради з питань житлово- 
комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України з 
пропозицією щодо передачі цілісного майнового комплексу «Почаївський 
історико-художній музей», площею 437,9 кв.м., що знаходиться за адресою 
вулиця Банкова, 1, м. Почаїв з комунальнсї в державну форму власності під 
юрисдикцію та управління Кременецько-Почаївського державного 
історико-архітектурного заповідника.

2. Встановити умови передачі будівлі вказаної у п. 1 даного рішення:
Будь-які дії пов’язані з реорганізацію, ліквідацією, а також розпорядження 
майном (будівлею) Почаївського історико-художнього музею погоджувати з 
Почаївського міською радою.

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.

Міський голова
Максимчук С. В, ■■

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

віл «27» серпня 2020 року № 2557

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки площею 1,8040 га 
для обслуговування братського корпусу №18 
в м. Почаїв по вул. Возз’єднання,8, 
Почаївській Свя го-Успенській Лаврі»

Розглянувши лист Почаївської Свяго-Успснської Лаври від 05.06,2020 року за №280, 
керуючись П.34 ч.І сг. 26 Закону України ''Про місцеве самоврядування в Україні», з мстою 
виконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 29.03.2019 року 
по справі №500/321/19, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутаїської комісії з 
питань містобудування, будівництва. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. 1 Іочаївська міська рада

ВИРІ III И л А :

1. Затвердити Почаївській Свято-Успснській Лаврі проект землеустрою щодо відведення 
в постійне користування земельної ділянки площею 1.8040 га за кадасіровим номером 
6123410500:02:001:1 806 для обслуговування братського корпусу №18 в м. Почаїв по 
вул. Возз’єднання, 8, землі житлової та громадської забудови, для будівництва іа 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.

2. Перелази Почаївській Свято-Усненській Лаврі (код СДРПОУ: 14035189) па праві 
посіійного корнегування земельну ділянку площею 1.8040 га та кадастровим номером 
6123410500:02:001:1806 для обслуїовування братського корпусу №18 в м. Почаїв по 
вул. Возз'єднання,8 .

3. Зобов'язати Почаївську Свяго-Успспську Лавру зареєструвати речові права на 
земельну ділянку, вказану у п.п.1.2 даного рішення, у встановленому законодавством 
порядку.

Контроль з^. виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань ^TQOy^^aHHKxp^iBHHUTBgC^CMejibHHX відносин та охорони навколишнього 
п рі!ро$й<)fо?-сере/ювйща. Х-, )
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В. С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» серпня 2020 року Ай255«

Про надання дозволу па виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва га 
обслуговування жшлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Гараж, вул. 
Вільшанки, 7, гр. Бондар Л.П. та Семенюк ІО.В. у 
спільну сумісну власність.

Розглянувши заяву жителів с. Старки Іараж. гр. Бондар Любові Петрівни та 
Семенюк Юлії Володимирівни. які просять надати дозвіл на виготовлення ісхнічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
паїурі (па місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Вільшанки. 7, керуючись п.а ч.І 
сі ..сі. 12.79.107.118. 4.1,2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сг.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 сг.25 Законх України 
«Про землеустрій», враховуючи висновки га п рої юзі і ції постійної дснутаїсвкої комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

і. Надати дозвіл і р. Бондар Любові Неї рівні іа Семенюк Юлії Володимирівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) площею 0,2500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Тараж, вул. Вільшанки, 7. землі житлової та громадської 
забудови. в межах населеного пункту, у спільну сумісну власність.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин га охорони 
навкол ні ппього j фиродного: серрдодапД.

Міський і олова
Оі[\к В.В.У О ; і ЇДУ

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «27» серпня 2020 року

Про внесення змін в рішення №2085 
від 02.10.2019 р. 47 сесії (другого 
пленарного засідання) Почаївської 
міської ради.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул, Озерна, 30а. гр, Зубкевича О.М.. який просить 
внесім зміни до рішення №2085 сорок сьомої сесії (другого пленарного засідання) від 02.10.20ї9р. 
«Про надання дозволу на вшотовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
викуп для реконструкції будівлі складу під пех з переробки плодоягідної продукції в м. Почаїв. вул. 
Радивилівська. гр. Зубкевичу О.М.» керуючись п.а ч.І ст,.сг. і 2,79.107. і 18. ч. 1.2 сі. і 20. н.г ч.І с г. 121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закон} України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
її.і ч.2 сі.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

В И Р I III И Я А ;

І. Внести зміни до рішення №2085 сорок сьомої сесії (другого пленарного засідання) від 
02.10.2019р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на викуп для реконструкції будівлі складу під цех з переробки ллодояі ідної 
продукції в м. Почаїв. вул, Радивилівська. гр. Зубкевичу О.VI.», замінивши у назві рішення та 
у першому пункті даного рішення слова «на викуп» та «у власність шляхом викупу» на слова 
«в оренду?»

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

Міськи ф? голова
Оіі) К В.В. ■;

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від << 27 » серпня 2020 року № 2560

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 іа 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий "Гараж, вул. Шкільна, 
61, гр. Сіморі О.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Колгоспна. 41, і р. Сімори Олександра 
Олексійовича, який просить надали дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на турі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Гараж, вул. 
Шкільна. 61, керуючись п.а ч.І ст..ст4 2,79,107,1 18. ч. 1,2 ст.120, гі.г ч.І ст.121 Земельною 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 га пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин іа охорони навколишнього природною 
середовища. Почаївська міська рала

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Олександру Олексійовичу на виготовлення технічної докумен гації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.2500 га для будівництва та обеду токування житлового будинку, юсподарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж. вул. Шкільна. 61. землі житлової га громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішеніія^рркласти на постійну депутатську комісію з питань
містобудування.-будівництва,. земельних 'відносин та охорони навколишнього природною 
середовища. ■

Міський голова Бойко
Ощ к В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2561

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації в землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж ісмельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особисіого селянського господарства площею 
0,3227 га в с. Старий Та раж , вул. Вільшанки 
гр. Бондар Л.П.

Розглянувши заяву жительки с. Старий 'Гараж гр. Бондар Любові Не грівши яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Вільшанки керуючись 
ст. 12.79.107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 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. Бондар Любові Петрівні на виготовлення технічної документації Із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,3227 і а для ведення особистого селянського іосгюдарства в с. 
Старий Гараж , вул. Вільшанки.

Контроль за виконанням даного рішенця покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва/зсмельни.х відносин та охорони навколишнього 
природного .середовища. .xZL .

Міський голова
с-г'.ч В.В.у’ '

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2562

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність юмельної ділянки площею 0,1873 
га для будівниці ва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Комарин, 
вул.Польова, гр. Герасимюк С.Г.

Розглянувши заяву жительки м Кременець, вул. 107-ї Кременецької Дивізії. Ю. гр. 
Герасимюк Світлани Геннадіївни. яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. 
Польова, керуючись ст. 12,79,118.121.125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, н.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки га пропозиції постійної депутатської комісії з низань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, і Іочаївська міська рада

ВИРГ ПІ И Я А :

1. Скасувати рішення Кг 2068 сорок сьомої сесії (др\ того пленарного засідання) сьомого 
скликання Почаївської міської ради від 02.10.2019 року «Про надання дозволу па 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1873 га для будівництва га обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Польова, гр. Воздецькому И.Ю.»

2. Надати дозвіл гр. Герасимюк Світлані Геииаліївні на вигоювленпя проекте' 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.1873 гаддя 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Польова, за рахунок земель не наданих у власність або постійне 
користування, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

3. Контроль за виконанням даного рішення нокласиі на постійну депутатську комісію з
лизань містобудування, будівництва, земельних відносин іа охорони навколишнього
природного середовища.

Міський голова

Or їх к В.Н.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2563

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,7488 га для 
ведення особистого селянського господаре два в 
с. Старий Тараж, гр. Сіморі О.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Гараж, гр. Сімори Олександра Олексійовича, 
який просить нада ти дозвіл па виго товлення проекту землеус трою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
'Гараж, керуючись ст. 12,79,1 18,121,125,126 Земельного кодексу України, н.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", н, г ч.І ст.25 Законе Україні! "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з читань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Олександру Олексійович) на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,7488 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Гараж, 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 рішепнядіоклас і и на постійну деп\датську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова , В.С.Бойко
ОНУК ІЗ.ІЗ. . Д'. ; . : /



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2564

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
гр.Сіморі Б.В.

Розглянувши заяву жителя с. Діброва, гр. Сімори Богдана Володимировича, який 
просить надати дозвіл па виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись и.а ч.І ст..сз. 12.79.107.1 18. ч. 1,2 
сг. 120. и.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, 
б)дівнинтва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
Почаївська міська рала

ВИРІ III И Л А :

1. Палати дозвіл гр. Сіморі Богдану Володимировичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо всіановлеппя (відновлення) меж земельної ділянки 
в пазурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
площею 1,6500 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства ім. Ватутіна згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0284451 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 28 липня 2020 року, 
спадкова справа № 8/2020 р., за реєстровим №651.

2. Гр. Сіморі Богдану Володимировичу виготовити технічну документацію з 
урахуванням вимог земельного законодавства,

3. Кон троль за виконанням даного рішешто покласти на пос тійну депутатську комісію з 
низань мі сїобуду в ап н я, буд і ви и і ітв^з е м с л ь н и х відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

МІСЬКИЙ ГО.ІОЬД
Oiivk В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2565

Про надання дозволу на він отопления технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки водного 
фонду в пазурі (па місцевості) площею 2.6400 га 
для подальшої передачі в користування па 
умовах оренди для рибогосподарських потреб в 
с. Комарищ гр. Герасимюку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. Шухевича, 12а.. гр. Герасимюка Андрія 
Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для рибогосподарських потреб в с. Комарин. керуючись п.а ч.І 
ст..ст. 12,79,107.118, ч. 1.2 ст.120, п.г ч.І ст.І21 Земельною 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», частини 2 статті 134 Земельного кодексу України, статті 51 Водного кодексу 
України, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

І. Надати дозвіл гр. Герасимюку Андрію Володимировичу на виготовлення технічної 
докумен тації Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
водною фонду в натурі (на місцевості) площею 2,6400 га. яка знаходиться в межах 
населеного пункту на території Почаївської міської ОТГ. для подальшої передачі в 
користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб.

2, Гр. Герасимюку Андрію Володимировичу при розробленні технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки водної о фонду 
в натурі (на місцевості) забезпечити дотримання вимог чинного законодавст ва.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва./Земель них відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міськпй голова

ОіічкВЛ.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РИПЕПНЯ

від « 27 » серпня 2020 року

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.Варніавська, 1, гр. Ігнатепко В.І.

Розглянувши заяву жительки м, Почаїв, вул. Варшавська, 1. гр. Ігнатепко Віри 
Іванівни, 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. 
Варшавська. 1, 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. Ігнатепко Вірі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3402 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Варшавська, 1, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту,

2. Передати гр. Ігнагенко Вірі Іванівні безоплаї но у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3402 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Варшавська, 1.

3. Зобов'язати гр. Ігнагенко Віру Іванівну ^реєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування,.будіїшицтва.Дс^сльних відносин та охорони навколишнього

; “ І

Міськії и гол о в а В.С.Бойко
Oiivk В.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІС ЬКА РАДА

СЬОМГ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2567

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,3558 та для ведення 
особистого селянського господарства в 
с.Старнн Гараж, гр. Турчепку В.Ю.

Розглянувши заяву жителя с. Старий 'Гараж, гр. Турчанка Вікюра Юхимовича, який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особисюго селянського господаре гва в с. Сі арий Гараж, та передати дане ділянку 
безоплаїно у власність, керуючись п.б ч.І сі. 12. п.б ч.І cr.SE п.а ч.З ст. 116 сі. 125. ст. 126 
Земельного кодекс} України, ст.55 Закпи} України "Про землеустрій", п.34 ч.І сі. 26 Закон} 
України ПІро місцево самоврядування в Україні1', враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин і а 
охорони навколишнього природного середовища. І Іочаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Затверди ти гр. Турчонку Віктору Юхимовичу проект зсмлс}строю щодо відведення } 
власність земельної ділянки площею 0,355 8 та за кадастровим номером 
6123488200:02:005:0001 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Гараж, землі сільської осподарської о призначення, в межах насоленого пункт}.

2. Передати гр. Турчспк} ІЗіктор} Юхимовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3558 та за кадасіроним номером 6123488200:02:005:0001 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Гараж.

3. Зобов’язати гр. Турчанка Віктора Юхимовича зареєструвати речові права на земельне 
ділянку \ всіаиовлсному законодавством иорядк}.

4. Кон троль за виконанням даного рішепня^иокласти на постійну дспутатськ} комісію з
питань містобудування, будівництващжмельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. '

Міський голова
()и\кВ:В.

В.С.Бойко



від «27» серпня 2020 року № 2568

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації і) 
•землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в 
шнурі (на місцевості) площами 0,1898 га, 
0,2064 га 0,5570 і а для ведення товарною 
сільськогосподарського ві і роби и ці ва на 
території Почаївської міської ОТЕ 
гр.Ігнатонко В.І.

Розгляну вши заяву жительки м. Почаїв. вул. Варшавська. 1. гр. Ігнаїенко Віри Іванівни, 
яка просить за тверди ги технічну доку мен і ані ю із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення юварноіо 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТІ . керуючись ст. 12. 
2?.. 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 га сіимулювапня зрошення в 
Україні"', сі. 26 Закону України "І Іро місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з ниіань місюбуду вання. будівництва, земельних 
відносин га охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ ПІ И Л А :
1. Затвердити гр. Ігнатенко Вірі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

всіановлсипя (відновлення) меж земельних іілянок в натурі і на місіісвос і і) п іоїцсю 
0.1898 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2633. площею 0.2064 га за 
кадастровим номером 6123488200:01:001:2632 та площею 0.5570 га за кадастровим 
номером 6123488200:01:001:2631 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва па тери торії Почаївської міської ОТ! ’.

2. Передати у власність гр. Ігнатенко Вірі Іванівні земельні ділянки для ведення іоварноіо 
сільськогосподарського виробництва па тери торії І Іочаївської міської О ГГ площею 
0.1898 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2633. площею 0.2064 га за 
кадастровим номером 6123488200:01:001:2632 та площею 0.5570 га за кадастровим 
номером 6123488200:01:001:263 1.

3. Зобов'язати гр. Ігнаїенко Віру Іванівну зарсссі ру ваі и речові права на зсмс.’н.ну ділянку 
у вс тановленому законодавством порядку.

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

Міський голова
і )нх к В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» серпня 2020 року № 2569

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0974 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 52, 
гр. Аптонішеній О.А. та Антонішену А.В. у спільну 
сумісну власність.

Розгляну впій заяву жителів м. Почаїв, вул. Макаренка. 52. гр. Апіонішеної Олени 
Аріївни та Антонішена Антона Васильовича, які просять падати 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. іМакаренка, 52, керуючись п.а ч.І 
сі,.ст. 12.79,107,118, ч. 1,2 ст.120. н.гч.1 ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Законх 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

ВИРІ Ш И Л А :

І. Падати дозвіл гр. Антонішспій Олені Аріївні та Антонішену .Антону Васильовичу 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевос ті) площею 0,0974 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка. 52, землі житлової та громадської забудови. в 
межах населеного пункту, у спільну сумісну власність.

■? Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань містобудування, будівіибтгва, 
навколишнього природного середщжша.

земельних відносин та охорони

Міський голова
Онук В.В. •’••••

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2570

Про падання дозволу па він о топлення технічної 
документації із землеустрою тоді» встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0736 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул, Ярослава Мудрого, 
33а, гр. Будняк О.А.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Коцюбинського. 7а. гр. Будняк Ольги 
Лфаиасіївли. яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуї ову вання жи тлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв. в\л. Ярослава 
Мудрою. З та. керуючись п.а ч.І с і..с і. 12.79.1 ()7.1 18. ч.І.2 сі І Зі). ні ч.І сі. 12 І Земельною кодексу 
України, п.34 ч.І сі.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 сг.25 Законе 
України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань міс юбуду вання, будівництва, земельних відносин та охорони навколишньої о природною 
середовища. Почаївська міська рада

В И Р I III И І А :

1. Надати дозвіл гр. Будняк Ользі Афанасіївні на виготовлення технічної документації Із 
jc.M.ieycipoio щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місневосіі) 
площею 0.0736 га для будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, Ярослава Мудрого. 33а. землі жиьювої іа громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 
мІсгобудування, будівництва, земсльнтрг^ідносин та охорони навколишнього природного 
середовища. /

Міський голова В.С.Бойко
Оим< В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року 2571

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 і-а для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби, 7, 
і р.Гупалові В.Л.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул, Дружби. 7.гр. Гуцала Валентна Лсоїггійовича. 
який просиш надати дозвіл на виї оновлення технічної докумсн іації із зсмлсусгрою щодо 
всіановлеїшя (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Дружби, 7, 
керуючись п.а ч,1 СТ..СТ. 12,79.107,1 18, ч.К2 ст. 120. п.г ч.І с г. 121 Земельного кодексу України, п.34 
ч. 1 сг.26 Закону України «Про місцеве самоврядування r 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 навколишньої о природною 
середовища. Почаївська .міська рада

ВИРІ Ш И Л А :

Надати дозвіл гр. Гуцалові Валеніииові Лсон гійовичу на виюювлення 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. Дружби. 7„ землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даної о рішення покласти на постійну депутатську комісію з пніань
містобудування, будівництва.
середовища. •

зимел ьниухТїіІДНОСИІІ та охорони навколишнього природної о

Міський голова
і )і« к рту ю ■ ' :

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МТСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2572

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землі су строю щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в пазурі 
(на місцевості) площею 0,0461 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Перемоги, 16, гр.Лееик М.С.

Розглянувши заяву жительки с. С т арий Почаїв. в\л. Лісовики. 33.гр. Лссик Мирослави 
Сергіївни, 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. Перемоги, 16. керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79.107,118, ч.І.2 ст.120. шг чЛ ст. 121 
Земельного кодексу України, н,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

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Лесик Мирославі Сергіївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0461 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 16, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова
Оцхк В.В, ■■ .у . ; ■ Л

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2573

Про наданим дозволу на виготовлення технічної 
доку.ментації із землеустрою щодо встановленим 
(відновлення) меж земельної ділянки в наїурі (па 
місцевості) площею 0,0779 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 26, 
гр.Яовосал М.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Суворова. 26. і р. Новосад Миколи Федоровича, 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
всіановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва іа 
лЕ: ун луьання житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. І Іочаїв, вул. Суворова. 26. 
керуючись н.а ч.І ст..ст. 1 2.79,107, И 8, ч. 1.2 ст.І20. н.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 
ч.І сг.26 Закону України «Про місцеве самоврядх вання в Україні». л.і ч,2 с і .25 йікоііч- України Міро 
землеустрій». враховуючи висновки та пропорції постійної депутатської комісії' з питань 
міс тобудування. будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

В И Р 1 III II Я А :

Надати дозвіл гр. Новосад Миколі Федоровичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевос ті) 
площею 0,0779 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель І споруд в м. Почаїв. вул. Суворова. 26. землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну дену датську комісію з питань 
місюбудування. рудівніщтв-а, земельних відносин та охорони навколишнього природною 
середовища. ; .

МІСЬКІЇ Ні' ХОЛОВії

Олсіінік М.Г. д
Д •• ■

В.С. Боііко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року

Про падання 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. Старої празька, 18, 
і р. Соколюк Т.А.

Роплинувши іаяву жительки Vi. Почаїв. вул. Сгаротаразька.18. гр. Соколюк Тетяни 
Арссшівни. яка просить надати дозвіл на вшотовлешія ісхлічної документації н зем.іеусірою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва га 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Староїаразька, 18. керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79.107,118, чП.2 ст.І20. и.г ч.І сі. 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 місгобуду вання. будівництва, земельних відносин га охорони навколишньої о 
природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И Л А :

Надат и дозвіл гр. Соколюк Тетяні Лрсентівиі на виї отопления ісхнічної доку метанії і і 
гемдеу сірою щодо вс і а і ювлен и я (відновлення) меж земельної ділянки в наїурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва га обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Старої аразька. 18. землі житлової та громадської забудови, 
в межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення нокласіи на посіійиу депутатську комісію 5 птаиь 
мІсіобу ду вання. будівництва, земельних Хїлносин та охорони навколишньої о природною 
середовища. л .. '

Міський галова
OhwP.B. 7'

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 2575від « 27 » серпня 2020 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0600 га 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вуї. Шкільна, 28а, 
гр.Крутяку О.С.

Розглянувши заяв) жителя м Почаїв, вул. Шкільна. 28. гр. Критика Олександра 
(.'ері ійовича. який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Шкільна. 28а. керуючись 
ст.12.70.118.121.125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сі.26 Закон} України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ил ч.І ст.25 Закону України "Про земле)стрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної ден) гатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И JI А :

1. Падати дозвіл гр. Крут яку Олександру Серіійовичу неї вшоїовлеїшя проекту 
земле)строю щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0600 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул, Шкільна. 28а. за рахунок земель не наданих у власність або посівше 
користування, землі житлової та громадської забудови, в межах населеною пункту.

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

/

Міський голова В.С. Бой ко

От к В. В.



УКРАЇНА
ПОЧЛЇВСЬКЛ МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2576

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,1000 га на умовах оренди
для будівництва га обслуговування 
жп і лової о 
будівель і

будинку, господарських
споруд в межах населеного

пункту в м. Почаїв, вул. Березина, 
гр.Петрику Р.П.

Розглянувши заяву жителя м. Бучач . вул. Галицька. 34а. гр. Петрика Руслана 
Петровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди для будівниці ва іа обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Березина, керуючись 
ст.12.79,1 18.121,125,126 Земельного кодексу України, п,34 ч.І ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ет.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
П о ча’ївсь ка м і с ь ка ра; іа

ВИРІ Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Нет рику Руслану Пе тровичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0.1000 га для будівництва га 
обслуїовування житлового будинку, господарських будівель і споруд на умовах 
оренди в м. Почаїв. вул. Березина, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Гр. Петрику Руслану Петровичу замовити та розробити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проектній оріанізації. яка мас ліцензію на проведення 
робіт з землеустрою, га подати його на розі ляд га затвердження у вс і ановлсиомх 
законодавством порядку,

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

Міський голова
Онук 13,13.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2577

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1483 га 
для ведення особистого селянського 
і осподарства в м. Почаїв, вул. Дружби, 
гр.І у палові В.Л.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Дружби. 7. гр. Гуцала Валентина 
Лсоїпїйовича. який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарст ва в 
м. Почаїв. вул. Дружби, керуючись ст. 12,79J 1 8.121.125.126 Земельного кодексу України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. г ч.І сі.25 Законе 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки га пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань .містобудування, будівництва, земельних відносин га охорони 
навколишнього природною середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И Я А :

1. Падати дозвіл гр. Гуцалові Валентинові Леонтійовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.1483 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. ГІочаїв. вул. Дружби, 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 дсп\ іагську комісію з
питань містобудування, будівництві. земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища’.,

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2578

Про надання дозволу на виїоювлсння 
про* кту землеусі рою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0916 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Озерна, 
і р.Лахіті G.T.

Розглянутій заяву жительки м. Почаїв. вул. Озерна. 15. гр. Лахіти Елізавсти 
Тимофіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв. вул. Озерна, керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 
ч.І сч.26 Закону України Ліро місцеве самоврядування в Україні", гі. 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. Падати дозвіл гр. Лахіті Слізаветі Тимофіївці на вшотопления проекте землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1)916 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Озерна, 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 пост ійну депушгську комісію т
пит ань містобудування, будівниці ва.ркйнеіп.них відносин та охорони навколишньої о
природного середовища.

Міський голова
Онм. В.В,-,

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННІ!
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2579

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1716 і а 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 
гр. Со ко люк Т.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. в\л. Старо гаразька. 18. і р. Соколюк Тетяни 
Арсснтівни. яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Старотаразька. керуючись ст.12.79.1 1 8,121,125.126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І сг.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. г ч.І с 1.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природною середовища. По чаїне ька міська рада

ВИРІ Ш И Л А :

1. Падати дозвіл гр. Соколюк Тетяні Арсеитівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення х власність земельної ділянки площею 0.1716 і а для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. С таротаразька. за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пупкіу. в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного ріпіеннядокласти на поеіійнх депутатську комісію з
питань містобудування.,будівнийтва. відносин га охорони навколишнього
п р и роді і о і о сере; к) ви ща.

Міський голова
Ом к В.в. -т ■

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
віасніеіь земельної ділянки площею 
0,0600га для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, 
вул.Комунальників, гр. Миронюку М.П.

Розі ляпу виш заяву жителя м. Почаїв. вул. Возз'єднання. 5'9. і р. Миронюка Михаила 
Петровича, який просить надати дозвіл на витоловлення проекту зсмлеусірою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуальною садівництва в 
м.Почаїв, вул. Комунальників, 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 га пропозиції постійної 
дсну'іаіської комісії ? питань місюбу лунання. будівниціва. земельних відносин та охорони 
навколишньою природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Миронюку Михайлу Петровичу на виготовлення проскіу 
землеустрою щодо відведення у власнісіь земельної ділянки площею 0.6600 га для 
ведення індивідуального садівництва, за рахунок ісмель не наданих у власнісіь або 
постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даною рішення покласти на і юс тіпну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівниціваютсме.іьннх відносин га охорони навколишньою
11 ри ро, того середовища.

Міський голова
()пч ik.Rv ‘

В.С.Бой ко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » серпня 2020 року №2581

Про надання дозволу
ПРОf Кту 3CMJіеу стро 10 

на виготовлення 
щодо відведення

земельної ділянки в оренду терміном на 5 
років площею 0,1350 га для обслуг овування 
власної пежитлової будівлі, механічної 
майстерні за адресою: м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 18, гр. Трофимлюку Василю 
Свсевійовнчу.

Розглянувши заяву жительки Чорі кінського району, с. Шульгин і вка. вул. Франка. 29. 
Трофимлюка В.Є. за вх. № 510 від 17.08.2020 р. відповідно до пункту 34 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12.123. 124 
Земельного кодексу України, ЗУ «Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки га пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишньої о природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИ Л А:

1. Надати дозвіл гр. Трофимлюку Василю Свсевійовнчу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.1 350 га в корне ту валим на 
умовах оренди умовах оренди для обслуговування власної нежитлової будівлі, 
механічної майстерні за адресою: м. Почаїв. вул. Фабрична. 18.

2. Гр. Трофимлюку Василю Свсевійовнчу замовити та розробити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у проектній організації, яка маг ліцензію па 
проведення робіт з землеустрою, та подати ііою на розгляд та ствердження у 
встановленому законодавсівом порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішеннз-покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва-Лсмсльних відносин та охорони навколишнього 
при родного сере; ю в ш па.

Міськйи тологва
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

піл « 27 » серпня 2020 року

Про надання дозволу па виготовленні я 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,3903 га в оренду 
терміном на 5 років для обслуговування 
власної пежн і нової будівлі їдальні зі складом 
за адресою: м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, 
гр.Кондратюк Ангеліні Юріївні.

№ 2582

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Злуки, 32. Кондратюк А.ІО. за вх. № 509 
від 17.08.2020 р. відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 12.123. 124 Земельного кодексу України. ЗУ «Про 
оренду землі», сг.50 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної ясну датської кохгісії з іппапь містобудування. б\дівпнцтва, земельних відносин іа 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И Л А:

1. ІІадаїи дозвіл гр. Кондратюк Ангеліні Юріївні на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0.3603 га її корисну влішя на умовах 
оренди для обслуговування власної нежитлової будівлі їдальні зі складом за адресою: 
м. Почаїв, вул. Фабрична, 18.

2. Гр, Кондратюк .Ангеліні Юріївні замовити та розробити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у проектній організації, яка маг ліцензію на проведения 
робіт з землеустрою, та подати його на розгляд га затвердження у вешновленому 
законодавст вом порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва.шк^ельних відносин та охорони навколишнього 
при ро? що) ю с ередо в и 11 іа.

М і с ь кий тол о в а
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2583

Про надання дозволу па виготовлення детального 
плану території щодо відведення власної земельної 
ділянки площею 0,2989 га для будівництва 
багатоквартирної о житлового будинку в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, 45в, гр. Боцюк С.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 51, гр. Боцюк Світлани Петрівни, 
яка проси ть надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо відведення власної 
ісмельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. Почаїв. вул. 
Радивилівеька. 45в. керуючись Законом України «Про регулювання міс гобудівіюї 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 
10,1 1.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 
та сі.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 природною середовища, Почаївська 
міська рада

В И Р ї ПІ И Л А :

1. Нада і и дозвіл ір. Боцюк Сві тлані Пе трівні на вию топлення де тальною план) території 
щодо відведення власної земельної ділянки площею 0.2989 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2298 в м. Почаїв, вул. Радивилівеька, 45в, для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території ІІочаївську міську раду 
Тернопільської облає гІ,
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території - гр. 
Боцюк Світлану Петрівну.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) .щодо 
роїроблення детального плану території, зазначеної в гі.1 даного рішення.

3. Гр. Бонюк Світлані Петрівні згідно чинною законодавства визнати ти ліцензовану 
проектну організацію розробника детального план) і ери і орії для укладення відповідної 
угоди, сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної документації 
відповідно до вимог с г.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку докумен тацію, вказану 
в гі. 1 даного рішення, подати на затвердження в 1 [очаївську міську раду.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівний іва. земельних відноснії га охорони навколишньою 
природного Середовища. .

Міський голова
Оіа;-; В В.

ї В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2584

Про надання дозволу на виготовлення легального 
плану території щодо зміни цільового призначення 
власних земельних ділянок іаі альною площею 
0,6400 га із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул.Старотаразька, гр. Возніп Т.А.

Розглянувши заяв} жительки м. Тернопіль. ву.г Лучаківськоїо. 6'1 І 1 гр. Возни Селяни 
Антонівни, яка просить надати дозвіл па виготовлення де пального плану території щодо зміни 
цільовою призначення власних земельних ділянок із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Старотаразька, керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України ЛУ555 від 
25.05.201 1 «Про затвердження Порядку проведення іромадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації па місцевому 
рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ег.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівник з ва. земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

В И РІШИ Л А :
1. Падати дозвіл гр. Возиій Тетяні Антонівні на виготовлення детального плану території 

власних земельних ділянок загальною площею 0.6400 га за кадастровими номерами 
6123410500:02:001:1443 та 6123410500:02:001:0932 в м. Почаїв. вул. Старотаразька. з 
меюю зміни її цільового призначення із їсмсль для ведення особисюю селянського 
господаре іва в землі для будівництва і а обедуіовування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд,

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - ІІочаївську міську раду 
Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування легального плану ісриюрії гр, 
Возпу Тетяну Ан гонівну.
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. Возній Тетяні Антонівні згідно чинного законодавства визначити ліцензовану 
проектну організацію - розробника детальної о плану тери торії для укладення відповідної 
уі оди. сприяти в оріанізації проведення громадських слухані, містобудівної докуменіації 
відповідно до вимог сі.21 Закону України «Про реї улювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку докумен тацію, вказану 
в п.1 даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду.

5. Контроль за виконанням даного рінюгшя покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівниігг^І-демсльних відносин та охорони навколишнього 
п р и родного-.се родовища.

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Койко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» серпня 2020 року № 2585

Про падання дозволу па виготовлення детального 
плану території земельної ділянки площею 0,4763 
га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
е.Затишшя, вул. Зелена

Розглянувши заяву жителів с.Затишшя. вул. Зелена. 50а. і р. Заггогочгюї Оксани Данилівні 
та Струкало Марії Данилівни, які просять надати дозвіл на виготовлення легального плане 
території земельної ділянки з метою зміни її цільового призначення із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд, в с.Затишшя, вул. Зелена, керуючись Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 Ria 
25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
і романських інтересів під час розроблення проектів містобудівної доку.мсп гації 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, п.34 ч.І 
сі.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки га пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И Л А :
1. Падати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення детальною плану території 

юмельної ділянки площею 0.4763 т а в с. Затишшя. вул. Зелена, з ме тою зміни її цільового 
призначення із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлевого будинку, господарських будівель і споруд.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську раду 
Тернопільської област і.
2.2. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести за рахунок 
джерел не заборонених законом.
2.3. Уповноважити міською голову Койка В.С. укласти угоду (договір гонці) щодо 
розроблення детальною плану території, зазначеної в п.1 даного рішення.

3. Почаївській міській раді 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' с і .21 Закону України «1 Іро регулювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену і погоджену' в установленому законодавством порядку доку мен і ацію. вказану, 
в н. 1 ,ганою рішення, подати на затвердження на сесію 1 Іочаївської міської ради.

5. 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
Ojivk В.ІЗ.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2586

Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,2000 га в 
земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва 
багатокварт ирного житлового будинку в м. Почаїв, 
вул. Фабрична, гр. Івпицькому ІО.М.

Розглянувши заягп жителя м. Почаїв, вул. Бригадна.4, гр. Івницького Юрія Миколайовича, 
який просить надати дозвіл на виготовлення детальної о плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва багатоквартирного житловою будинку в м. Почаїв. вул. 
Фабрична, 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 Міпрсі іонбуду України від 
16. і 1.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобу дівної доксмеигації», ст. 19 
та ст.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

В И І* І Ш П Л А :
1. Надати дозвіл гр. Івпицькому Юрію Миколайовичу на виготовлення детального плану 

території власної земельної ділянки площею 0,2000 га з ті кадастровим номером 
6123410500:02:001:2842 в м. Почаїв. вул. Фабрична, з метою зміни її цільового 
призначення із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території ІІочаївську міську раду 
Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території . гр. 
Івницького Юрія Миколайовича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка Н.С. у клас і и угоду (лоювІр ющо) щодо 
розроблення детального плану території, зазначеної в 11.1 даної о рішення.

3. Гр. Івпицькому Юрію Миколайовичу згідно чинного законодавства визначити 
ліцензовану проектну організацію - розробника детальної о 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 уст ановленому законодавством порядку доку мин гапІю. вкачану 
в н.1 даного рішення, подати на затвердження в І Іочаївську міську раду.

5. Контроль за виконанням даного ріптенняНкжласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва^^&ьцзльпих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова
ОнхкВ.ГЗ.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

віл « 27 » серпня 2020 року № 2587

Про падання дозволу на впгоі явлення легального 
плану території земельної ділянки для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку в м. Почаїв, 
вул. Фабрична.

Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 
Кабінету Міністрів України Лї'555 віл 25.05.201 1 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрсгіонбуду України від 16.11.201 1р. 
JM290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст.20 
Земельного кодексу України, п.34 ч. 1 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього приротного середовища. Почаївська 
міська рада

В И РІШИЛА:
1. Падати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільовою 

призначення земельної ділянки із земель для розміщення та експлуаіації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, мапіинобуліпної та 
іншої промисловості в землі для будівництва багатоквартирного житлового будинку в 
м,Почаїв, вул. Фабрична.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території Почаївську міську раду
Тернопільської області.
2.2. Фінансування робіт по виго товченню лет адьного плану провест и та раху нок 
джерел не заборонених законом.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо 
розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення.

3. Почаївській міській раді згідно чинного законодавства визначити ліцензовану проектну 
організацію розробника летального 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 установленому законодавством порядку докумен тацію, вказану 
в и. 1 даного рішення, подати на затвердження на сесію Почаївської міської ради,

5. Контроль за виконанням даного рішешщ. покласти на постійну депутатську комісію з
питань місгобудувапия, будівництва, з^еиельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. f

Міський голова В.С.Бойко
(Тну к В.В. '



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2588

Про надання дозволу на виготовлення детальною 
плану території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,1889 га із 
земель для ведення особистого селянського 
господарства в іемлі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 
гр.Ло товсь ко му С.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лосятинська, 24. гр. Лотовського Сергія 
Івановича, який просить надати дозвіл па виготовлення детального плану і ери торії щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистою селянського 
господарства в землі для будівниціва та обслуговування житловою будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська. 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 
Мінреіїонбу ду України від 16.1 1.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації», ст.19 та ст.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 
природною середовища. Почаївська міська рада

В И Р І 111 И Л А :
1. Падати дозвіл гр. Литовському Сергію Івановичу на виготовлення детальною плану 

території власної земельної ділянки площею 0,1889 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2074 в м. Почаїв, вул. Лосятинська. з метою зміни її цільового 
призначення із земель для ведення особистою селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території Почаївську міську раду
Тер і ю п і л ьс ької о б л асті.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території гр, 
Литовського Сергія Івановича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласіи угоду (договір тощо) щодо 
розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення,

3. І р. Литовському Сергію Івановичу згідно чинною законодавства визначити ліцензовану 
проектну організацію - розробника детального плану території для укладення відповідної 
угоди, сприяти в організації проведення громадських слухань міс і обудівної документації 
відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку доку ментапію. вказану 
в п.1 даного рішення, подати на затвердження в 1 Іочаївську міську раду.

5. Контроль за виконанням даного рішснн/7юкласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівіїицтвік'^емсльних відносин та охорони навколишнього 
при ро д j і о і о се рс до вища.'

Міський голова
Онук В В

В.С. Бой ко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2589

Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану ісриторії щодо зміни цільового при значення 
власних земельних ділянок із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для 
землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, в м. Почаїв, вул. Фабрична

Розглянувши колективну заяву жи телів м. Почаїв за вх.№505 від 17.08.2020 р„ які проси ть 
надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового призначення 
власних земельних ділянок із земель для ведення особистого селянською господарства в землі 
для будівпицчва та обслуговування жшлового будинку, господарських будівель і споруд, в 
м.Почаїв. вуя. Фабрична, керуючись Законом України «І Еро регулювання містобудівної 
діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.201 1 <Лро затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Міпрегіонбуду 
України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
локхмснгації». ст.19 га ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
ишачь містобудування, бхдівниптва. земельних відносин га охорони навколишньою природною 
середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

І. Надати дозвіл гр. Сохапькому /[митру Сергійовичу. Пришляку Володимиру Свсейовичу. 
Сохацькому Валерію Петровичу. Мазурковим Дмитру Олексійович}. Рожко Валентині 
Савівні. Кравчуку Юрію Володимировичу. Пстровському Тимофію Олеговичу, Паляниці 
Людмилі Дмитрівні. Лсвандовському Івану Івановичу, Циганюку Олександру 
Олександровичу та Ільчуну Павлові Володимировичу на виготовлення детального плану 
території власних земельних ділянок за кадастровими номерами:

в м. Почаїв, вул. Фабрична, з мстою зміни їх цільовою призначення із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівниціва та обелз і овування 
жт-гілового 6}динку. і осподарськпх б)ДІВЄЛЬ і споруд.

61234 10500:02:001:3323. 6123410500:02:001:3324. 6123410500:02:001:331 1,
6123410500:02:001:33 18. 6123410500:02:001:3325. 6123410500:02:001:3316,
61234110500:02:001:33 17, 6123410500:02:001:3313, 6123 410500:02:001:3314.
61234 10500:02:001:33 12. 6123410500:02:001:3321. 6123410500:02:001:3322.
61234'10500:02:001:33 15. 6123410500:02:001:3320. 612І1410500:02:001 ;3319

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території ~ Почаївеьку міську раду 

І срнопільської облас ті.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території гр. 
Соханького Дмитра Сері іновича. Нриищяка Володимира Овсеновича. С’охацького Валерія 
Петровича. Мазуркевича Дмитра Олексійовича. Рожко Валентину Савівну. Кравчука 
Юрія Володимировича, Пстровського Тимофія Олеговича, І Іаляницю Людмилу



Дми грі ви у, Левапдовського Івана Івановича, Циган юка Олександра Олександровича та 
1 л ь чу на Пав ла Во л о дим и ровича.
2,3. Уповноважити міською голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо 
розроблення детального плану території, зазначеної в н.1 даного рішення.

3, Гр. Сохацькому Дмитру Сергійовичу, ІІришляку Володимиру Євсейовичу. Сохацькому 
Валерію Петровичу, Мазурксвич Дмитру Олексійовичу, Рожко Валентині Савівні. 
Кравчуку Юрію Володимировичу, Пстровському Тимофію Олеговичу, Паляниці Людмилі 
Дмитрівні. Лсвандовському Івану Івановичу, Цигашоку Олександру Олександрович; та 
Ільчуну Павлові Володимировичу зі ідно чинного законодавства визначити ліцензовану 
проектну організацію ■ розробника детальною плану території для укладення відповідної 
угоди, сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної документації 
відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про регулювання місіобудівної діяльності».

4, Розроблену і 11 о го дже ну в ус гано в л е н ом у зако н о да вство м п о р я д к у до к у м е ні а п і ю. в к аз а н у 
в п,1 даного рішення, подати на затвердження в ІІочаївеьку міську раду.

5. Контроль за виконанням даного рштвння покласти па постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський толова В.С. Бой ко
І )11\ к В.13.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

віл « 27 » серпня 2020 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0600 га
для будівництва та 
житлового будинку, 
будівель і споруд

обслуговування 
господарських 

в м. Почаїв,
вул.Сагайдачного, 4, гр. Ковальчук Л,М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сагайдачного. 4. гр. Ковальчук Лесі 
Михайлівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговувашія житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Сагайдачного, 4, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. 
и.б ч.І CT.S1, її.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 пост ійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишньої о природною середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити і р. Ковальчук Лесі Михайлівні технічну доку мсн іаиію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0.0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3390 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Сагайдачного. 4, землі житлової та громадської забудови, в межах населеною 
пункту.

2. Передати гр. Ковальчук Лесі Михайлівні безоплаїно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3390 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Сагайдачного, 4.

3. Зобов’язат и гр. Ковальчук Лесю Михайлівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль.за виконанням даного рішення пркдасти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин га охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова
()п\ к В. Н.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

ві ї « 27 » серпня 2020 року № 2591

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,4735 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
в) л,Фабрична, гр. Довгушкові М.Д.

Розгляцувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Злукп. 40. і р. Довіушка Михайла 
Дмитровича, який просить затвердити ироскі землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м, Почаїв. вул. 
Фабрична, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І 
сі.81. н.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 пост іііної дену га гської комісії з пи тань міс гоб\ д\ваііня. 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
Почаївська м іс ька рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Доні у пікові VI и кайлові Дмитровичу прос к т їсмлеу с і рою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0.4735 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3411 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв. 
вул. Фабрична, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Довгушкові Михайлові Дмитровичу бсзоилаїпо у в.іменісі ь іемельну 
ділянку площею 0,4735 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3411 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична.

3. Зобов'язати і р. Довгу піка Михайла Дмитровича зарссс гру вати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Кон троль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва,/Земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В. С. Койко
()ІП к ІЗ.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,3500 га для ведення особистого 
селянського господарства в м.Почаїв, 
вул.Гоголя, гр. Кривіцькому А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Котляревського. 4. гр. Кривіцького Андрія 
Михайловича, який оросить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського іосподарства в м. Почаїв. вул. Гоголя, 
та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись гі.б ч.І сі. 12. и.б ч.І ст.81. її.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, 
бу.[івництва. земельних відносин та охорони навколишнього приро,того середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Кривіцькому Андрію Михайловичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,3500 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3409 для ведення особистого селянського господаретва в м.1 Іочаїв. 
вул. Гоголя, землі сільськогосподарської о призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кривіцькому Андрію Михайловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,3500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3409 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Гоголя.

3. Зобов'язати гр. Кривіцького Андрія Михайловича ^реєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутаїську комісію з
питань містобудування, булівшп 
природного середовища.

Міський голова
Ощк ват.

мбшліих відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2593

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки площею 0,3445 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м.Почаїв, вул. Кременецька, гр. Горалю В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Київ, вул. Ніжинська, буд, 29-6. гр. І’ораля Володимира 
Васильовича., який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення власної 
земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення особистого 
селянського господаре іва в землі для будівнийгва та обслуговування жиїловою будинку, 
іосіюдарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, вул. Кременецька, 
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 кадастр", Закону України "І іро державну 
реїсірацію речових прав на 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. Горалю Володимиру Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення власної земельної ділянки площею 0,3445 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:21 85. цільове призначення якої змінюється із земель для ведення 
особистою селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Кременецька, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рилб)шя покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин га охорони навколишнього 
природного середовища, )

Міський голова В.С.Бойко
( Mvk !З.Ц.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2594

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки площею 0,2152 га із земель 
для ведення особистого селянської о 
іосподаретва в землі для будівництва та 
обслуговування житлової о будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Чайковського, гр. Задорожному І.В. за 
Задорожиій А.І.

Розглянувши заяву жителів м. Роздільна. вуї. Св. Інокснтія. буд. 27а. і р. Задорожного 
Ігоря Васильовича та Задорожяої Аріни Ігорівни, які просять затвердити проект землеустрою 
щодо відведення власної земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель 
для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
жи тлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв. вул. 
Чайковського. керуючись ст. 19. 20, 186. 186-1 Земельною кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 
Закону України "ТІро місцеве самоврядування is Україні ст. 50 Закону України "1 Іро 
землеустрій". ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр". Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обіяжень". враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська 
ра. іа

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Задорожному Ігорю Васильовичу та Задорожпій Аріні Ігорівні проект 
землеустрою щодо відведення власної земельної ділянки площею 0.2152 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:1963. цільове призначення якої змінюється 
із земель для ведення особисюго селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв. вул. 
Чайковського, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль щ виконанням даною рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань місто бу; ty в а и 11 я, б у д і в н и и т в а. 
при родно го сере;ці низ і іа.

Них відносин та охорони навколишньою

Міський голова В.С.Бойко
(Лігк В.В



від « 27 » серпня 2020 року Аа2595

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТ А СЕСІЯ 

РІПІЕППЯ

Про затвердження детального плану території земельної 
ділянки площею ОД 000 га для будівництва 
індивідуального житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Промислова в м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області та 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 
0,100(1 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Промислова, гр.Оиук К.В.

Розглянувши детальний план території земельної ділянки для будівництва 
індивідуально і'О житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 
Промислова в м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області, керуючись 
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету 
Міністрів України №555 від 25.05.201 1 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіопбуду України 
від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної
документації», ст.19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І сг.26 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної денугагської 
комісії з пиіаиь містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ ПІ И Л А :

1. Загвердич и детальний план території земельної ділянки площею 0.1000 га для 
будівництва індивідуальною житлового будинку господарських будівель за споруд 
по вул. 1 Іромислова в м. Почаїв. Кременецького району, 1 ернопільської обласні.

2. Надати дозвіл гр. Онук Катерині Василівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
м.Почаїв. вул. Промислова, за рахунок земель не наданих у власнії”!ь або постійне 
користування, землі житлової та громадської забудови, в межах населеною нункіу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного се^тб^ца.

Міський голова
Онук ІЗ В ;

В.С.Бойко



від « 27 » серпня 2020 року № 2596

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІПИ ПНЯ

Про затвердження детального плану території 
щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки площею 0,0600 га із земель
для ведення особистого селянського
господарства в
обслуговування

землі для будівництва та 
жи гл о во го бусин і ку,

господарських будівель і споруд в Почаїв, 
вул.Промислова, гр, Я шкірі ву О.Л.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Шевченка. 44. гр. Яшкірєва Олега 
Львовича, який просить 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. Промислова, керуючись ст. 19, 20. 
186, 186-1 Земельного кодексу України, л.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 кадастр". Закону України "Про державну реєстрацію речових 
нрав на 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

ВИРІ НІ И Л А :

1. Затвердити гр. Яшкірсву (Злет у Львовичу детальний план терп торії щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0.0600 та із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва, та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:1877 у м. Почаїв, вул. Промислова, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

г

Міський голова
Онук В. В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » серпня 2020 року № 2597

Про за і верджешія звіту про експертну 
грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0662 і а, 
що надасться у власність шляхом викупу 
Не і рику О.В. но вул. Банкова в м. Почаїв

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що знаходиться в 
оренді Пеірика Олександра Васильовича. керуючись ст. 122. 126. 127. )28 Земельного 
кодексу України, пунктом 34 частини 1 с і а т гі 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з метою раціонального використання земельних ділянок із 
залученням додаткових коштів до бюджету міста, », враховуючи висновки та пропозиції 
и о сз і йпої депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища. 1 Іочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий 
номер 6123410500:02:001:2943, площею 0,0662 і а по вул. Банкова, м. 11 о чаїв.

2. Затвердити ціпу пролажу земельної ділянки кадасіровий номер 
6123410500:02:001:2943 па підставі висновку про експертну і рошову опічку 
земельної ділянки несільськогоснодарського призначення, площею 0,0662 га, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Банкова, м, Почаїв, в 
розмірі 56597,00 гривень (п’ятдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто сім гривень 00 
коп.). що у розрахунку па один квадратний метр земельної ділянки становить 85.49 
гри. (00 коп.)

3. Продати гр, Петрику Олександр} Васильович} щ 56597,00 гри. (п'ятдесят шість
тисяч п'ятсот дев'яносто сім гривень 00 К0Е1.) земельну ділянку
нссільськогосподарського призначення, кадастровий помер:
6123410500:02:001:2943 площею 0.0662 га, будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вул. Банкова, в м. Почаїв.

4. Гр. Петрике Олександр)' Васильович) укласти з Почаївською міською радою 
доювір к) ііів.іі- продаж) земельної тілянки. плоінсю (1.0662 і а іа .іровесіи онлаїу 
згідно з діючим законодавством,

5. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 13.07.2020 р. площею 
0,0662 га в по вул. Банкова, в м, Почаїв в момент набуття права власносіі на 
вказану земельну ділянку.

6. Контроль ні виконанням даного рішення покласти на посгІйп) депутатську 
комісію з чигань містобудування, будівництва, земельних відносні іа охорони 
навколишнього природного середовища

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2598

Про затвердження детального плану 
території земельної ділянки для 
будівництва групи індивідуальних 
гаражів площею 0,0116 га в м.Почаїв, 
вул. Шевченка

Розглянувши колективну заяву жителів м. Почаїв за вх. Ж507 від 1 7,08.2020р. які 
просять затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва групи 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв. вул, Шевченка, керуючись Земельним кодексом 
України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”. "Про регулювання 
міс і обудівної діяльності", Постановою Кабінет у Міністрів України від 25,05.2011 року #■’ 
555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слуханії щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної докумсніації на 
місцевому рівні». Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Почаївська 
міська рада

ВИРІ Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Зубкевичу Василю Васильовичу, Гонтарук Світлані Іванівні та 
Серветник Олені Анатоліївні дсгаліший план території земельної ділянки для 
будівництва груші індивідуаяьних гаражів площею 0.0116 га в м. Почаїв. вул. 
Шевченка .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласт и на постійну депут атську комісію 
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища.

Міський голова
Онук В.В

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року № 2599

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (па місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства площею 
0,0886 га в м. Почаїв, вул. Плетянка, 
і р,Трофпмлюк Є.А

Розі линувши заяву жительки м. Почаїв. вул. [кістянка. 26. Трофимлюк Свгенії 
Апаюліївни. яка просить падати дозвіл Еіа виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. ГІлетяпка. керуючись 
с т. 12.79.10 7J 18.12 0.121.12 5.12 6 3 емел ь його коде ксу У країн и. ст. 26 3 ако і [у У к раїї і и "Про 
місцеве самоврядування в Україні", ст,25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з шпань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природною середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІ ПІ II Л А :

1. Падати дозвіл гр. Трофимлюк Свгенії Анатоліївні на виготовлення ісхнічної 
докумен тації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0886 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв. вул. Плетянка.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівниптв.ж лемельии.х відносин та охорони навколишньої о 
природного середовища.

Міський голова
()н\ к 13,13.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

Рішення

«27» серпня 2020 року

Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету 
за перше півріччя 2020 року

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 перше 
півріччя 2020 року від 26 серпня 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 перше півріччя 
2020 року:

По загальному фонду:
- По доходах в сумі - 34084579,84 грн.;
- По видатках в сумі - 30725842,62 грн.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі - 265476,69 грн.;
- По видатках в сумі - 280315,67 грн.

Ольга Боцюк

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27 » серп ни 2020 №2603

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, керуючись постановою КМУ 
№ і 77 від 03 березня 2020 року, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити юридичну особу (організаційно правова форма - комунальна організація 
(установа, заклад) Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради.
2. Затвердити Положення про Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради, 
(додаток 1).
3. Затвердити структуру Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради, 
(додаток2).
4. Доручити міському голові призначити в.о. директора Центру надання соціальних послуг 
Почаївської міської ради .
5. Доручити в.о. директора Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради 
здійснити державну реєстрацію юридичної особи та інші організаційні дії щодо но во створеної 
юридичної особи.
6. Виконавчим органам Почаївської міської ради забезпечити в місячний термін з моменту 
реєстрації юридичної особи здійснити організацію конкурсного відбору та призначення за 
результатами конкурсу керівника Центру надання соціальних послуг.
7. Фінансовому відділу Почаївської міської ради передбачити кошти на утримання 
комунальної установи Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради за рахунок 
коні зів міського бюджету відповідно до вимог чинного законодавства України.
8. Рішення сесії Почаївської міської ради №2328 від 26 лютого 2020 року визнати таким, що 
втратило чинність.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально- 
економічного розвитку,'інвестицій та бюджету.

.з и

Міський голову / В.С. Бойко

Чубик А.В.



Додаток 1 
до рішення міської ради 

№2603 від 27 серпня 2020 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про

ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Почаїв
2020 р.



L ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - 
Центр) с закладом соціального захисту населення, що здійснює соціальну роботу та надає 
соціальні послуги особам / сім'ям, які належать до вразливих груп населення та / або 
перебувають у складних життєвих обставинах (далі - отримувач соціальних послуг).

2. ЦЕНТР ІІАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ утворений в 
порядку, передбаченому чинним законодавством ПОЧАЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ (далі 
-- засновник) з урахуванням потреб ПОЧАЇВСЬКОЇ міської об’єднаної територіальної громади 
і підпорядковується Засновнику.

3. ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у своїй 
діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими 
актами з питань надання соціальних послуг, а також цим Положенням.

4. Юридична адреса ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ: 47025, Україна, Тернопільська область, м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16.

Організаційно-правова форма: комунальна установа (організація, заклад).
Наз в а юридичної особи:
повна - ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; 
скорочена - ЦНСП ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

5. Основними завданнями Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання 
потраплянню в складні життєві обставини осіб / сімей, які належать до вразливих груп 
населення;

- надання особам / сім’ям, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають 
у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, 
відповідно до переліку послуг, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту 
населення, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

6. І Цитр відповідно до визначених цим Положенням завдань:

- виявляє осіб / сім’ї, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у 
складних життєвих обставинах, і веде облік таких осіб / сімей;

- проводить оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних послугах;

- надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

- надає допомогу отримувачам соціальних послуг у розв’язанні їхніх соціально-побутових 
проблем;

- забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

- забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або 
позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких 
покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням виконавчого органу 
І Іочаївської міської ради;

- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

- проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

- створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні 
послуги;

- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, 
установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції на



- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, 
установами, закладами, фізичними особами ■ підприємцями, які в межах компетенції на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади надають допомогу вразливим 
групам населення та особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та / 
або здійснюють їх захист;

- інформує населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 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;

- Інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить попередній відбір 
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

- готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг 
і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань 
соціального захисту населення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування;

- забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону 
України „Про захист персональних даних”.

7. Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у Почаївській міській 
об’єднаній територіальній громаді, надає такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд, 
догляд стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та 
реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний 
супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; 
натуральна допомога; фізичний супровід осіб з Інвалідністю, які мають порушення опорно- 
рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою 
мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час 
інклюзивного навчання; інформування; інші соціальні послуги.

8. Послуги надаються Центром за місцем проживання / перебування отримувача соціальних 
послуг (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування отримувача 
соціальних послуг поза межами приміщення надавача соціальних послуг (у тому числі на 
вулиці).

9. Відповідно до потреб Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у соціальних 
послугах у Центрі можуть утворюватися структурні підрозділи (відділення):

• відділення соціальної роботи, основними завданнями якого є проведення соціальної 
роботи з особами / сім’ями, що належать до вразливих груп населення та / або 
перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема: інформаційно-просвітницька, 
соціально-профілактична робота, оцінювання потреб осіб / сімей у соціальних 
послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення 
випадку, моніторинг надання соціальних послуг Центром, соціальне супроводження 
прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які 
відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також 
звільнених від подальшого відбування таких покарань;

• мобільна бригада соціально-психологічної допомоги (надання особам, які постраждали 
від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, послуг кризового та 
екстреного втручання, інформування, консультування, представництва інтересів; 
формування нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та / 
або насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання та протидії 
насильству);

• відділення натуральної та грошової допомоги (надання грошової та натуральної 
допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно- 
гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття, інші предмети першої 
необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) особам / сім’ям, які 
перебувають у складних життєвих обставинах);



• відділення соціальних послуг за місцем проживання (надання соціальних послуг 
догляду вдома, соціального супроводу особам / сім’ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, за місцем їх проживання / перебування);

• відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування (надання 
впродовж дня дітям / особам з інвалідністю, громадянам похилого віку, у яких немає 
медичних протипоказань для перебування в колективі, соціальних послуг денного 
догляду, соціальної адаптації, соціальної реабілітації та інших соціальних послуг з 
метою усунення обмежень життєдіяльності):

• спеціалізована служба (відділення) підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та насильства за ознакою статі (надання особам, які постраждали від 
домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, соціальних послуг 
консультування, інформування, представництва інтересів, денного перебування, 
притулку, тощо);

• стаціонарна / денна служба (стаціонарне / денне відділення) соціально-психологічної 
реабілітації дітей (надання послуги соціально-психологічної реабілітації дітям, які 
перебувають у складних життєвих обставинах);

• відділення соціальної допомоги вдома.

• відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування / 
проживання(надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого 
проживання, паліативного догляду, притулку громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, особам, які потребують паліативної допомоги, бездомним та іншим 
вразливим групам населення);

• інші структурні підрозділи (відділення), діяльність яких спрямовується на падання 
соціальних послуг особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Зазначені структурні підрозділи (відділення) створюються за рішенням Засновника Центру.

Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду директор Центру.

Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються директором Центру та 
погоджуються Засновником.

10. Центр має право:

- самостійно визначати форми та методи роботи;

- подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на 
інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

- утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників 
установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам / 
сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів 
до надання соціальних послуг у підрозділах Центру;

- залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), 
необхідні для надання соціальних послуг.

11. Центр провадить діяльність за принципами дотримання прав людини, прав дитини та прав 
осіб з інвалідністю; гуманізму: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
поваги до честі та гідності; толерантності: законності; соціальної справедливості; доступності 
та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; 
комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання 
надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня 
якості соціальних послуг.

12. Підставою для надання соціальних послуг є:

- направлення особи / сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного 
рішення виконавчого органу Почаївської міської ради;



- результати оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних послугах.

13. Центр очолює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній основі за контрактом) 
та звільняє з посади Засновник.

14. Директор Центру:

- 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;

- забезпечує 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.

15. Структура Центру затверджується рішенням сесії Почаївської міської ради.

Штатний розпис Центру затверджується розпорядчим документом міського голови.

16. У тримання Центру забезпечується за рахунок коштів, передбачених місцевим бюджетом, 
а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Розмір плати за соціальні послуги встановлюється центром у визначеному законодавством 
порядку і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в 
установленому законодавством порядку.

17. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру 
встановлюються відповідно до законодавства.

18. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

- створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі підвищення кваліфікації, 
супервізії);

- проведення профілактичного медичного огляду;

- захист професійної честі, гідності та ділової репутації, у тому числі в судовому порядку;

- надання у разі потреби спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків 
або виплату грошової компенсації за їх придбання;



- створення безпечних умов праці.

19. Ведення бухгалтерського обліку та звітності в Центрі здійснюється самостійно або 
відділом бухгалтерського обліку та консолідованої звітності Почаївської міської ради у 
відповідності до розпоряджень голови Почаївської міської ради.

20. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі проводиться відповідно до 
законодавства.

21. Центр володіє та користується майном, яке передано йому Засновником, юридичними та 
фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету та 
інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення 
функціонування Центру.

22. Засновник забезпечує створення та розвиток у Центрі необхідної матеріально-технічної 
бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним 
нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

23. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства та 
інших фінансових установах (при умові самостійного здійснення бухгалтерського обліку та 
звітності), печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки.

24. Припинення діяльності Центру (ліквідація / реорганізація) здійснюється в порядку та на 
підставах передбачених чинним законодавством України.

25. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, 
печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 2
до рішення міської ради 
від « 27 » серпня 2020 р 
№ 2603

СТРУКТУРА
Центр надання соціальних послуг 

Почаївської міської ради

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

Адміністративний персонал

1. Директор 1,0

2. Бухгалтер 1,0

Відділе соціальної допомоги вдома

1. Завідуючий відділенням 1

Соціальний робітник 9.0

Відділ соціальної роботи

1. Начальник відділу 1

2. Фахівець із соціальної роботи 1

Всього: 14,0

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» серпня 2020 року № 2604

Про дострокове припинення договору 
оренди нежитлового приміщення

Розглянувши лист Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком» за № 09-69 від 
22.07.2020р. щодо дострокового розірвання договору оренди нежитлових 
приміщень № 218/31-272/18 від 03.04.2013р., відповідно до ч. 1 ч.2 ст. 24, ч.І ст. 
25 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», п.9.2. 
договору оренди нежитлових приміщень № 218/31-272/18 від 03.04.2013р., 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської комісії міської ради з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити договір оренди нежитлових приміщень № 218/31- 
272/18 від 03.04.2013р. укладений між Почаївською міською радою та 
Тернопільською філією ПАТ «Укртелеком» 06 вересня 2020р. за взаємною 
згодою сторін.

2. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати та скріпити 
печаткою Акт приймання-передачі орендованого приміщення з 
Тернопільською філією ПАТ «Укртелеком», згідно договору оренди 
нежитлових приміщень № 218/31-272/18 від 03.04.2013р.

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.

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «27» серпня 2020 року № 2605

Про припинення договору 
оренди нежитлового приміщення

У зв’язку із закінченням договору оренди нежитлового приміщення, що 
належить до спільної власності територіальних громад сіл, міст Кременецького 
району № 117-7/4 від 23.04.2012р. (із змінами) та відсутності заяви орендаря на 
його продовження, відповідно до ч.З ч.4 ст.18, ст.19, ч.І ст.24, ч.І ст.25 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна», п.10.8. договору 
оренди нежитлового приміщення № 117-7/4 від 23.04.2012р., керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вважати припиненим договір оренди нежитлового приміщення що 
належить до спільної власності територіальних громад сіл, міст 
Кременецького району № 117-7/4 від 23.04.2012р. (із змінами) укладений 
між Почаївською міською радою та фізичною особою підприємцем Липкою 
Лідією Максимівною 23 серпня 2020р. у зв’язку із закінченням терміну його 
ДІЇ.

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

с/ -

Міський голова і
Максимчук С.В. \\ ;

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 27серпня 2020р. №2606

Про надання дозволу на 
безкоштовне харчування 
дітей з особливими потребами

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст,56 Закону України «Про освіту», п.З, ст.21 Закону України «Про загальну 
середню освіту», на підставі листа директора Опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради Гички Галини 
Іванівни ( копія листа додаток 1) міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на безкоштовне харчування ( за кошти місцевого бюджету) 
дітей пільгових категорій з особливими потребами ( за посвідченнями) опорного 
закладу Почаївська загальноосвітня школа І - III ступенів Почаївської міської 
ради в кількості 9 осіб, до 31.12. 2020року, в межах встановлених річних 
асигнувань на харчування.

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

В.С.БОЙКО



Копія вірна

Міністерство освіти і науки України 
Почаївська міська рада

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ПОЧАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
вуя. Шевченка. 15, 

я. Почаїв, Тернопільська обл., 
Україна. 47025 

тел.: (03546) 6-12-05, 
e-mail: scolapochaiv@ukr.net.

КодЄДРПОУ: 23591 156

18.08,2020 № 138________

Начальнику
відділу освіти молоді та спорту 
Почаївської міської ради 
ОЛ.ІІетровському

Адміністрація опорного закладу Почаївська ЗОШ І-Ill ступенів Почаївської 
міської ради , просить надати дозвіл на харчування у 2020-2021 навчальному році 
учнів пільгової категорії ( діти з особливими потребами за посвідченням) < в 
кількості 9 дітей:
- 6 учнів Із опорного закладу Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

~ 3 учні із філії Старотаразька ЗОШ 1-ІІ ступенів).

^Ш'.І.Гичка



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

Рішення

2и2и року

Про списання безнадійної заборгованості 
ліквідованого АК АПБ «Україна»

Керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб-вкладників та інших 
кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку «Україна», 
відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372 
«Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та 
зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно- 
правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» та від 
02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів 
та зобов’язань», враховуючи лист Національного банку України від 
16.04.2009 № 44-012/4506 «Про виключення банку «Україна» з Державного 
реєстру банків», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Визнати безнадійною заборгованість в сумі 11161 (одинадцять 
тисяч сто шістдесят одна) гривня 13 копійок за загальним фондом та 1035 
(одна тисяча тридцять п’ять) гривень 77 копійок за спеціальним фондом по 
коштах міського бюджету за ліквідованим АК АПБ «Україна», термін 
позовної давності якої минув.

2. Списати безнадійну заборгованість ліквідованого АК АПБ 
«Україна» в сумі 11161 (одинадцять тисяч сто шістдесят одна) гривня 13 
копійок за загальним фондом та 1035 (одна тисяча тридцять п’ять) гривень 77 
копійок за спеціальним фондом.

комісію з^Пйтанр^
бюджету. //^ У - ■■■■• ■ ■'

Ольга Боцюк

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27»серпня 2020року №2608

Про взяття на баланс 
містобудівної документації

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою належного бухгалтерського обліку матеріалів затверджених 
Генеральних планів населених пунктів Почаївської ОТГ, враховуючи 
пропозиції постійної комісії Почаївської міської ради з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти на баланс містобудівну документацію «Генеральний план сіл 
Старий Тараж та Комарин Кременецького району Тернопільської області», 
загальною вартістю 139164,1 (сто тридцять дев’ять тисяч сто шістдесят чотири) 
грн. згідно переліку (додаток 1).

2. Взяти на баланс містобудівну документацію «Генеральний план села 
Затишшя Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської 
області», загальною вартістю 94281,67 (дев’яносто чотири тисячі двісті 
вісімдесят одна) грн. згідно переліку (додаток 2).

3. Взяти на баланс містобудівну документацію «Генеральний план міста 
Почаїв Кременецького району Тернопільської області», загальною вартістю 
663566,9 (шістсот шістдесят три тисячі п’ятсот шістдесят шість) грн. згідно 
переліку (додаток 3).

4. Фінансовому відділу Почаївської міської ради забезпечити оформлення 
відповідних документів згідно чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питаньсоціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова ( В.С. Бойко
Чубик Д.В.



Додаток 1
до рішення міської ради

№2608 від 27 серпня 2020 року

Перелік матеріалів містобудівної документації «Генеральний план с. Старий Тар аж та
Комарин Кременецького району Тернопільської області

№п/п Позначення Назва Одини 
ця 
виміру

Кіль кіст
Ь

Вартість
(гри.)

Генеральний план с. Старий Таражта Комарин Кременецького району, Тернопільської 
області

1. Том 1. 13-16 Пояснювальна записка, Додатки шт. 3

13-16-ГП-1 Графічна частина:
Схема розташування населеного пункту в 
системі розселення

шт. 3

13-16-ГП-2 План існуючого використання території,
М 1:5000

13-16-ГП-3 Генеральний план (основне креслення),
М 1:5000

13-16-ГП-4 Схема вулично-дорожньої мережі, 
сільського та зовнішнього транспорту, М 
1:5000

13-І6-ГП-5 Схема Інженерного обладнання території,
М 1:5000

139164,1
ІЗ-16-ГП-6 Схема інженерної підготовки та захисту 

території, М 1:5000

2. Том 2, 13-16 Інженерно-технічні заходи цивільного 
захисту пояснювальна записка, 
додатки

шт. 3

13-16-ЦЗ ГРАФІЧНА ЧАСТИНА:
Схема розміщення місць захисту в 
населеного пункту, М 1:5000

шт 3

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 2
до рішення міської ради

№2608 від 27 серпня 2020 року

Перелік матеріалів містобудівної документації « Генеральний план с. Затишшя
Почаївеької міської ради Кременецького району Тернопільської області

А"
і ■

№п/п Позначення Назва Одиниц 
я 
виміру

Кіль 
кість

Вартість
(грн.)

Генеральний план с. Затишшя Почаївеької міської ради Кременецького району, Тернопільської 
області

1. Том L 14-18 Пояснювальна записка, Додатки шт. '-Ч

94281,67

14-18-ГП-І Графічна частина:
Схема розташування населеного пункту в 
системі розселення

шт. -1 Л

14-18-ГП-2 План Існуючого використання території, М 
1;5000

14-18-ГП-З Генеральний план (основне креслення), М 
1:5000

14-18-ГП-4 Схема вулично-дорожньої мережі, 
сільського та зовнішнього транспорту, М 
1:5000

14-18-ГП-5 Схема інженерного обладнання території,
М 1:5000

14-18-ГП-6 Схема інженерної підготовки та захисту 
території, М 1:5000

2. Том 2. 14-18 Інженерно-технічні заходи цивільного 
захисту на мирний час
РОЗДІЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 
СЕЛА ЗАТИШШЯ
Пояснювальна записка, додатки

шт. 3

14-18-ЦЗ ГРАФІЧНА ЧАСТИНА:
Схема розміщення місць захисту
населеного пункту, N4 1:5000

шт 3

3. Том 3. 14-18 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ на особливий 
період
РОЗДІЛ ГЕНЕРАЛЬНОГОПЛАНУ 
СЕЛА ЗАТИШШЯ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, 
ДОДАТКИ

шт п

14-18-ЦЗ ГРАФІЧНА ЧАСТИНА:
Схема розміщення місць захисту 
населеного пункту, М 1:5000

шт 3

Звіт 
про стратегічну екологічну оцінку генерального плану села 
ЗатиіишяПочаївської міської ради Кременецького району 

Тернопільської області

1 05-19 Звіт
про стратегічну екологічну оцінку 
генерального плану села Затишшя 
Почаївеької міської ради Кременецького 
району
Тернопільської області

Шт. 'У

Всього 94281,67

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток З
до рішення міської ради

№2608 від 27 серпня 2020 року

Перелік матеріалів містобудівної документації «Генеральний план м. Почаїв
Кременецького району, Тернопільської області»

№ 
п/п

Позначення Назва Одиниця 
виміру

Кількість Вартість
(гри.)

Генеральний план м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області
1. Том 1. 18-16 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, 

ДОДАТКИ
шт. 3

18-16-ГП-1 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА
Схема розташування населеного 
пункту в системі розселення.
М 1:10000

шт. 3

18-16-ГП-2 План існуючого використання 
території. Схема існуючих 
планувальних обмежень,
М 1:5000

18-16ТП-3 Інженерно-будівельна оцінка 
території за фактором рельєфу, 
М 1:10000

18-16-ГП-4 Генеральний план (основне 
креслення). Схема проектних 
планувальних обмежень М 1:5000

18-16-ГП-5 Схема вулично-дорожньої 
мережі, міського та зовнішнього 
транспорту, М 1:10000

18-16-ГП-6 Схема інженерного обладнання 
території, (водопостачання та 
водовідведення), М 1:5000

18-16-ГП-7 Схема інженерного обладнання 
території (газо- та 
електропостачання), М 1:5000

18-16- ГП-8 Схема Інженерної підготовки та 
захисту території, М 1:5000

2_ Том 2. 18-16 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ 
ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ на мирний час 
РОЗДІЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНУ МІСТА ПОЧАЇВ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, 
ДОДАТКИ

шт. 3

663566,9

18-16-ІТЗ ЦЗ ГРАФІЧНА ЧАСТИНА:
Схема розміщення місць захисту, 
М 1:5000

шт. 3

3. Том 3. 18-16 ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ
ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ на особливий період 
(ДСК)
РОЗДІЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНУ МІСТА ПОЧАЇВ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, 
ДОДАТКИ

шт. 3

18-16- 1ТЗ ЦЗ ГРАФІЧНА ЧАСТИНА:
Схема розміщення місць захисту, 
М 1:5000

Шт, 3

4. Том 4. 18-16 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 
МІСТА ПОЧАЇВ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА,
ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

Шт. 3

Історико-архітектурний опорний план м. Почаїв, Тернопільськоїобласті із 
визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони 

пам’яток



26-2016-1 Том. 1 Текстова частина Шт. 3

1 26-2016-1-1.3НР Книга 1. Завдання на розроблення 
і сто рико -ар х і те кту р н о го 
опорного плану

2 26-2016-1-2.ПЗ Книга 2. Пояснювальна записка
3 26-2016-1-3.ІП Книга 3, Додатки до

пояснювальної записки: Історико- 
архівні, архівні та бібліографічні 
пошуки

4 26-2016-1-4.Ф Книга 4. Фотофіксація, переліки 
пам'яток, об’єктів культурної 
спадщини та значної історичної 
забудови

5 26-2026-2 Том.2. Графічна частина Шт. 3
Звіт про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану м. Почаїв Кременецького району, 

Тернопільської області
1. 25-18 ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ 

ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М. 
ПОЧАЇВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО 
РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

Шт. 3 124487,4

Експертний звіт щодо розгляду проекту містобудівної документації «Генеральний план мю Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області

Експертний звіт щодо розгляду 
проекту містобудівної 
документації «Генеральний 
план м. Почаїв Кременецького 
району Тернопільської області

Шт, 1 77760

Всього 865814,3

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 27»серпня 2020року №2609

Про внесення змін до
структури та штатного розпису
Почаївської міської ради

Керуючись статтями 26,54 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 
«Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, та 
доповненнями, та постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 року 
№ 295 «Деякі питання реалізації ст.259 Кодексу законів про працю України та 
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до структури та загальної чисельності виконавчого 
органу Почаївської міської ради, затвердженої рішенням сесії Почаївської 
міської ради №2201 від 29.11.2019 року на 2020 рік :
1.1 .Ввести до структури та загальної чисельності виконавчого 

органу Почаївської міської ради структурний підрозділ - відділ 
соціального захисту населення чисельністю 3 штатних одиниці, а саме:
- Начальник відділу - 1 штатна одиниця;
- Спеціаліст 1-ї категорії - 2 штатні одиниці;

1.2. Вивести із переліку посад структури та загальної чисельності 
виконавчого органу Почаївської міської ради одну посаду спеціаліста 1-ї 
категорії загального відділу.

2. Затвердити зміни до структури та загальної чисельності виконавчого органу 
Почаївської міської ради на 2020 рік, та викласти у редакції згідно з 
додатком 1.

3. Встановити, що відповідні зміни прийняті даним рішенням вводяться в дію з 
01 жовтня 2020 року.

4. Фінансовому відділу Почаївської міської ради внести зміни до штатного 
розпису виконавчого opragy Почаївської міської ради на 2020 рік на основі

прийнятих даним рішенцям змін до структури та загальної чисельності 
виконавчого органу^о^ївської міської ради на 2020 рік.

Міський гол.ора В.С. Бойко
Чубик А,В.



Додаток 1 
до рішення сесії міської ради 

№2609 від «27» серпня 2020 року

Структура та загальна чисельність виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2020 рік

№
ип Назва структурного підрозділу7 та посад

Кількість 
штатних 

посад

Апарат міської ради 6
і Міський голова 1

'Мед упник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради
Секретар ради 1

4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1
5 Староста 1
6 Державний реєстратор 1

Фінансовий відділ 5
7 і Іачальник відділу головний бухгалтер 1
К 1 іровідний спеціаліст і
9 Спеціаліст І категорії

Юридичний відділ 2
Н) І Іачальник відділу

Спеціаліст І категорії
1
1

J
Земельний відділ
І Іачальник відділу

3
1

І 3
1 4

Спеціаліст 1-ої категорії
Спеціаліст

1
1

Т-
Загальний відділ
Начальник відділу

3
1

10
17

Спеціаліст 1-ої категорії з питань кадрової роботи та діловодства
Спеціаліст І категорії

1
1

Відділ управління проектами та соціально-економічного розвитку 2
IS І Іачальник відділу 1
19

2н

Спеціаліст
Відділ соціального захисту населення
Начальник відділу

1
3

1
2 і Спеціаліст 1-ї категорії . _ . j
2 7 Спеціаліст ІІ-ї категорії-інспектор праці 1 і

23
Службовці апарату міської ради
Сектор військово-облікового бюро
Завідувач сектору військово-облікового бюро

4 ____
2
1



2о '! Іриоиральпик службових приміщень

25 (Інспектор сектору військово-облікового бюро ]
Персонал по обслуговуванню апарату міської ради 2

26 Секретар керівника 1
27 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 1

Роби пики, зайняті обслуговуванням виконавчого органу міської ради 5
2S Водій 1

ЗО Сторож ____________ _________
31 Оператор газової котельні 1

[Всього по апарату міської ради 35
Відокремлений структурний підрозділ-
Відділ освіти Почаївської міської ради

32 Начальник відділу освіти 1
Л Л Л Л Спеціаліст 1-ої категорії 1
34 Спеціаліст 2
35 Діловод 1

Вс ього по виконавчому органу міської ради 40

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 27 » серпня 2020 року №2610

Про затвердження детального плану території 
земельної ділянки площею 0,0156 та для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку по вул. Березина, в м. Почаїв 
і р.Боцюк ОТ.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Березина. 3/3, і р. Боцюк О.Б. яка проси і ь 
затвердити детальний план території щодо зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва 
;а обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) у м. Почаїв. вул. Березина, керуючись сз. 19. 20, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України. П.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", сі. 50 
Закону України "Про землеустрій’’, ст. 21 Закон} України "Про державний земельний 
кадастр’’. Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на 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

ВИРІШИ Л А :

1. Затвердити гр. Боцюк Ользі Іллівні детальний план території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0.0156 та із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуїовування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд ш кадастровим номером 
6123410500:02'.001:1618 у м. Почаїв. вул. Березина.

Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва^ДЗісльних відносин та охорони навколишнього 
н ри ро, и io jo середо ви і ца. /

Міський голова

Он\ к ІЗ.13, \

В.С.Бойко


