
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ 

Рішення
«25» вересня 2020 року №2611

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 14, 97 та 101 Бюджетного 
Кодексу України, відповідно до Закону України від 25 серпня 2020 року № 
822-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет на 
2020 рік» та розпорядження голови Тернопільської обласної державної 
адміністрації від 15 вересня 2020 р. № 534/01.02-01 «Про схвалення проекту 
змін до обласного бюджету на 2020 рік» та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

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

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

- зміни видатків загального фонду в сумі 1506919 гривень за 
рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 
488800 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 
місцевих рад, сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету - 1005919 гривень;

спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01.01.2020 року - 12200 гривень.

3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік 
(додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік»), згідно з додатком 3.



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

В.С. Бойко

Ольга Боцюк



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 25 вересня 2020 року № 2611

Зміни до доходів міського бюджету на 2020 рік

(грн.)

19521000000
(код бюджету)

•Код Найменування згідно з класифікацією доходів 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 1494719 1494719 0 0

41000000 Від органів державного управління 1494719 1494719 0 0

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 488800 488800 0 0

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на 
проведення виборів депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів 
за рахуно відповідної субвенції з 
держвавного бюджету 1005919 1005919 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

ВСЬОГО ДОХОДІВ 1494719 1494719 0,00 0,00

(\

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № 2 
до рішення Почаївської міської ради 
від 25 вересня 2020 року N2 2611

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2020 рік

(грн.)

19521000000
(код бюджету)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

пограмної 
класифікац 
Гі видатків 

та 
кредитуван 

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього видатки 

споживання оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

3 них

видатки 
споживання

видатки 
розвиткубюджет 

розвитку
оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 1018119 1008119 10000 0 0 -62000 -62000 0 0 0 -62000 956119

0110000
Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець)

1018119 1008119 10000 0 0 -62000 -62000 0 0 0 -62000 956119

0110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 1005919 1005919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1005919

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 12200 2200 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 12200

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектівв рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

0 0 0 0 0 -62000 -62000 0 0 0 -62000 -62000

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 488800 88145 400655 0 0 62000 62000 0 0 0 62000 550800

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 488800 88145 400655 0 0 62000 62000 0 0 0 62000 550800

0111020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

488800 88145 400655 0 0 0 0 0 0 0 0 488800

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектівв рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

0 0 0 0 0 62000 62000 0 0 62000 62000

Всього 1506919 1096264 410655 0 0 0 0 0 0 0 0 1506919

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток З
до рішення Почаївської міської ради 

від 25 вересня 2020 року № 2611

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік 
19521000000
(код бюджету)

грн.

Код бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих трансфертів Трансферти іншим місцевим бюджетам

Субвенції:

усього

Субвенції з місцевого бюджету на:

усього

загального фонду на: загального фонду на:

з них: з них:

Субвенція з місцевого бюджету на 
проведення виборів депутатів 

місцевих рад, сільських, селищних, 
міських голів за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджетук

споживання

41053000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19100000000
Обласний бюджет 
Тернопільської 
області

1005.919,00 0 0 1005919 0 0 0 0

X УСЬОГО 1005919,00 0 0 1005919 0 0 0 0

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 25 » вересня 2020 року № 2612
Про затвердження плану розвитку 
соціальних послуг Почаївської 
об’єднаної територіальної громади 
на період до 2023 року.

Розглянувши проект плану розвитку соціальних послуг Почаївської 
об’єднаної територіальної громади на період до 2023 року «Про місцеве 
самоврядування в Україні», звіт про оцінку потреб у соціальних послугах 
Почаївської ОТГ Тернопільської області, керуючись Законом України «Про 
соціальні послуги», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план розвитку соціальних послуг Почаївської об’єднаної 
територіальної громади на період до 2023 року, що додається.

2. Структурному підрозділу з питань соціального захисту Почаївської міської 
ради, Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради 
забезпечити виконання заходів передбачені в плані розвитку соціальних 
послуг.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення.

В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії міської ради 

№2612 від « 25 » вересня 2020 року

ПЛАН РОЗВИТКУ

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОЧАЇВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2023 РОКУ



ЗМІСТ

Вступ 2
Розділ 1 Основні проблеми надання соціальних послуг у 

Почаївській міській громаді та пріоритетні вразливі групи 
населення

3

Розділ 2 Соціальні послуги для вразливих груп населення у 
Почаївській ОТГ

3

Розділ 3 Пропонований обсяг надання/закупівлі соціальних послуг 
вразливим категоріям населення Почаївської ОТГ

4

Розділ 4 Фінансові та кадрові потреби для забезпечення потреб 
виявлених вразливих груп населення необхідними 
соціальними послугами. Джерела та необхідні обсяги 
фінансування (співфінансування) для розвитку
соціальних послуг, закупівлі соціальних послуг

5

Розділ 5 Пропозиції щодо заходів для забезпечення надання 
соціальних послуг відповідно до потреби Почаївської 
ОТГ

6

Додаток 1 Список Партнерів з впровадження мікро-проектів 
Почаївської ОТГ

Додаток 2 План заходів із розвитку соціальних послуг Почаївської 
ОТГ на період до 2023 року



Вступ

Угодою про грант №TFOA8367 від 27 вересня 2018 року Японський фонд соціального 
розвитку (JSDF) через Міжнародний банк реконструкції та розвитку надав Урядові України 
грант на впровадження проекту “Надання соціальних послуг в Україні».

Метою проекту є надання підтримки об’єднаним територіальним громадам Тернопільської та 
Одеської областей для посилення їх спроможності у забезпеченні мешканців якісними 
соціальними послугами, підвищення доступу до соціальної та комунальної інфраструктури 
громади, поліпшення охоплення послугами вразливих груп населення (літніх людей, 
інвалідів, сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах). Проект відповідає цілям 
Стратегії подолання бідності в Україні на 2016-2020 рр., яка покликана забезпечити доступ 
до соціальних послуг та зменшити ризики їх неотримання сільським населенням та 
вразливими групами населення.

Почаївська міська об’єднана територіальна громада (далі - Почаївська ОТГ) бере участь у 
Проекті «Надання соціальних послуг в громаді», який реалізовується завдяки фінансовій 
підтримці Японського . фонду соціального розвитку (JSDF). Для цього радою проведено збори 
членів об’єднаної територіальної громади із започаткування Партнерства з Впровадження 
Мікро-проектів за підтримки Японського фонду соціального розвитку (JSDF) через 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку, виконавцем якого є Український фонд 
соціальних інвестицій (УФСІ) та обрано ініціативну групу Партнерства з Впровадження 
мікро-проектів(ПВМП), яка відповідає за підготовку Плану розвитку соціальних послуг 
Почаївської ОТГ на період до 2023 року та впровадження мікро-проектів, здійснення 
моніторингу діяльності і звітування.

Розробка Плану розвитку соціальних послуг на період до 2023 року Почаївської ОТГ 
здійснювалася на основі Звіту про оцінку потреб громади у соціальних послугах, що 
проводилася у період з 20 червня по 20 вересня 2019 року експертами Консультаційної 
компанії із залученням Партнерів з впровадження мікро-проектів (Список партнерів - 
учасників наведено у Додатку 1). Оцінка потреб проводилася з метою визначення потреби у 
соціальних послугах Почаївської ОТГ для покращення охоплення вразливих груп населення 
необхідними соціальними послугами та розвитку системи соціальних послуг у громаді.



Розділ 1. Основні проблеми надання соціальних послуг у Почаївській міській громаді 
та пріоритетні вразливі групи населення

Адміністративний центр ОТГ: м. Почаїв. До складу ОТГ входять 4 населених пункти. 
Площа населених пунктів територіальної громади: 54.2 кв. км. Переважна більшість 
населення 81% проживає в місті, 19% в селах. Населення ОТГ станом на 01.01.2019 року 
становить 9395 особи, з яких 48% - чоловіки та 52 % - жінки. Працездатне населення 
складає 54,9 % від загальної чисельності населення. Майже 19,2 % населення (1808 осіб) - 
це особи похилого віку. Населення у віці 0-17 років складає 24,5 % (2303 особи).

У громаді відмічається скорочення населення та зменшення народжуваності та збільшення 
частки осіб похилого віку.

Серед основних чинників, що утруднюють доступ представників вразливих груп населення 
до соціальних послуг було виділено наступні: недостатній обсяг соціальної послуг и з 
догляду стаціонарного; відсутність фахівців, які б могли професійно працювати з проблемою 
домашнього насильства; відсутність соціальних послуг для осіб та дітей з інвалідністю; 
велика кількість бездомних осіб та осіб з алкогольною залежністю на території громади, які 
не є мешканцями громади.

Згідно отриманих під час проведення оцінки потреб даних, пріоритетними вразливими 
групами населення для громади є: особи похилого віку; особи/діти з інвалідністю; сім'ї/діти у 
СЖО; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи, які відбували 
покарання (у місцях позбавлення волі на певний строк, без позбавлення волі, особи, які 
відбули покарання); учасники АТО та ООС; діти під опікою/піклуванням; особи/діти з 
психічними захворюваннями; внутрішньо переміщені особи; особи (хворі), які потребують 
паліативної допомоги; особи зі вживання психоактивних речовин; особи, які постраждали від 
насильницьких та протиправних дій; малозабезпечені особи/сім'ї; бездомні особи; молодь; 
бездоглядні діти.

Також, у стаціонарних інтернатних закладах області перебуває 9 дітей, які повертатимуться у 
громаду внаслідок проведення процесу деінституціалізації.

Розділ 2. Соціальні послуги для вразливих груп населення у Почаївській ОТГ

У громаді не створено структурний підрозділ з питань соціального захисту. Прийом 
мешканців організовано у старостинських округах.
Послуги мешканцям ОТГ надаються РЦСССДМ Кременецької районної державної 
адміністрації, якому делеговані Почаївською міською радою відповідні повноваження та 
передані кошти у вигляді трансферту та Кременецьким територіальним центром соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) в його складі 16 соціальних робітників, які 
обслуговують громадян на території Почаївської ОТГ (віддалені робочі місця), який також 
надає послуги на умовах співфінансування. Також послуги надає Служба у справах дітей 
Кременецької РДА. На території ради також функціонує паліативний відділ Почаївської 
районної комунальної лікарні. Даний заклад обслуговує населення Почаївської ОТГ та 
навколишніх сіл, що не входить до складу об'єднаної громади. Заклад перебуває на балансі 
Кременецької районної ради та є спільною комунальною власністю району. Також на 
території ОТГ є психоневрологічний будинок-інтернат, де мешканці також можуть отримувати 
послуги.
Окрім того в ОТГ функціонує ГО «В майбутнє - разом» м. Почаїв», яка об'єднує батьків, котрі 
мають дітей з інвалідністю. За її підтримки створена кімната реабілітації для дітей з 
інвалідністю.

Загалом, мешканці громади мають змогу отримати 9 соціальних послуг та у наданні 1 - 
виявлена потреба.

Зокрема, вразливі категорії населення можуть отримати наступні соціальні послуги, рівень 
охоплення якими (задоволена потреба, складає, відповідно, у %): консультування (51%), 
натуральна допомога (53%), соціальний супровід (61%), догляд і виховання дітей в умовах, 
наближених до сімейних (50%), соціальна профілактика (41%), догляд вдома (79%), 



соціальна адаптація (65%), представництво інтересів (83%), соціальний супровід сімей, у 
яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (70%).

Виявлена потенційна потреба у наданні соціальної послуги: догляду стаціонарного.

Таким чином, у громаді необхідно як розширити перелік соціальних послуг що надаються, 
зокрема, впровадити 1 нову послугу - догляду стаціонарного, так і суттєво збільшити рівень 
охоплення соціальними послугами, які мешканці громади отримували в районних службах.

Розділ 3. Пропонований обсяг надання/закупівлі соціальних послуг вразливим 
категоріям населення Почаївської ОТГ

Для організації надання соціальних послуг вразливим категоріям населення у Почаївській 
ОТГ планується створити КУ «Центр надання соціальних послуг», складовою якого стане, 
також, «Молодіжний центр».

Зазначений Центр зможе забезпечити збільшення обсягів та якісне надання уже існуючих 
соціальних послуг наступним категоріям населення, а саме: догляд вдома - 255 осіб, у тому 
числі: одинокі особи похилого віку -19)0; особи з інвалідністю - 65;
консультування - 794 особи, у тому числі: одинокі особи похилого віку - 227, сім'ї, які 
перебувають у складних життєвих обставинах - 7, особи з психічними захворюваннями - 12, 
особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій - 40, бездомні особи -ЗО, 
учасники АТО та ООС - 26, молодь - 200, діти з інвалідністю - 42, діти -сироти та діти 
позбавленні батьківського піклування - 20, діти під опікую/піклуванням - 3, особи, які 
відбували покарання (у місцях позбавлення волі) - 11, особи з інвалідністю - 37, особи 
(хворі), які потребують паліативної допомоги - 122, особи з проблемами ВІЛ/СНІДу та 
вживання психоактивних речовин - 2, діти з психічними захворюваннями - 8, ВПО- 7;
соціальна профілактика - 604 особи, у тому числі: сім'ї у СЖО - 7, одинокі особи похилого 
віку -198, особи з психічними захворюваннями -15, особи, які постраждали від насильницьких 
та протиправних дій - 40, бездомні особи - ЗО, учасники АТО та ОСС - 26, молодь - 200, 
діти з інвалідністю - 54, діти-сироти та діти позбавленні батьківського піклування - 20, діти 
під опікую/піклуванням - 3, особи, які відбули покарання в місцях позбавлення волі на 
певний строк - 11; соціальний супровід - 23 особи, у тому числі: особи з психічними 
захворюваннями - 12, особи, які відбували покарання в місцях позбавлення волі на певний 
строк -11; соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування - 10, у тому числі:
особи/сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах - 7, діти під опікую/піклуванням 
- 3; догляд і виховання дітей в умовах, наближених до сімейних - 6, у тому числі: 
бездоглядні діти - 1, діти-сироти та діти позбавленні батьківського піклування - 5, діти, які 
перебувають у складних життєвих обставинах - 3; представництво інтересів - 257, у тому 
числі: особи з психічними захворюваннями - 12, особи, які перебувають у складних життєвих 
обставинах - 5, особи, які відбували покарання у місцях позбавлення волі на певний строк - 
2, особи з інвалідністю - 52, особи похилого віку - 186; соціальна адаптація - 342, у тому 
числі: сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах - 7, особи похилого віку - 227, 
особи з психічними захворюваннями - 12, особи, які постраждали від насильницьких та 
протиправних дій - 40, бездомні особи - ЗО, учасники АТО та ОСС - 26; натуральна 
допомога - 202, у тому числі: одинокі особи похилого віку та особи з інвалідністю - 120, 
учасники АТО - 26, малозабезпечені особи - 56.

Також, створення центру допоможе впровадити нову соціальну послугу: догляду 
стаціонарного - 8 осіб, у тому числі: одинокі особи похилого віку т- 6; особи з інвалідністю -
2.

Окрім того, саме співробітники «Центру надання соціальних послуг», разом з працівниками 
управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту, будуть 
вповноважені створити робочу групу в ОТГ, яка має налагодити діалог з фахівцями 
інтернатних закладів, з консультантами проекту з реформування інтернатних заклад задля 



отримання детальної інформації про 9 дітей, які перебувають в інтернатних закладах, 
вивчення кожної ситуації індивідуально, і розроблення плану заходів щодо повернення та 
влаштування дітей у громаді.

Розділ 4. Фінансові та кадрові потреби для забезпечення потреб виявлених вразливих 
груп населення необхідними соціальними послугами. Джерела та необхідні обсяги 
фінансування (співфінансування) для розвитку соціальних послуг, закупівлі 
соціальних послуг

Для покращення якості та доступності соціальних послуг вразливих груп населення громади, 
буде створено оптимальну модель організації соціальних послуг в громаді з використанням 
наявних матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів, що дасть можливість самостійно 
вирішувати власні соціальні проблеми та самостійно управляти соціальною 
інфраструктурою, а саме:

1) створено структурний підрозділ з питань соціального заиисту аа 
укомплектовано З ФСР з відповідною освітою;

2) створено Центр надання соціальних послуг, складовою якого стане 
Молодіжний центр. Буде створено 14 робочих місць.

Загалом, протягом 2020-2022 років, на розбудову системи надання соціальних послуг у 
Почаївській громаді передбачається витратити 3 мільйони 813 тисяч 856 гривень, з 
місцевого бюджету та 140 тисяч доларів залучити грантових коштів проекту «Надання 
соціальних послуг у громаді».

За кошти місцевого бюджету передбачається: створити структурний підрозділ з питань 
соціального захисту та укомплектувати його З ФСР з відповідною освітою, на що закладено 
284 тисяч 856 гривень, створити робочу групу в ОТГ для налагодження діалогу з фахівцями 
інтернатних закладів, з консультантами проекту з реформування інтернатних закладів, задля 
отримання детальної інформації про кожну дитину, яка перебуває в інтернатних закладах 
передбачено 10 тисяч гривень, на процедуру створення Центру надання соціальних послуг 
передбачено 1 тисячу гривень, на збільшення обсягів надання уже існуючих та 
впровадження нових соціальних послуг населенню - 100 тисяч гривень, витрати на 
утримання Центру надання соціальних послуг включно з Молодіжним центром складуть З 
мільйони 288 тисяч гривень, на закупівлю соціальних послуг з використанням механізму 
соціального замовлення планується витратити 130 тисяч гривень.

Для реалізації інших запланованих заходів громада сподівається отримати грантові кошти 
від проекту «Надання соціальних послуг у громаді». Зокрема, на укомплектування Центру 
надання соціальних послуг обладнанням та меблями - 20 тисяч 56 доларів, на капітальний 
ремонт та облаштування приміщення (закупівлю меблів і обладнання) Молодіжного центру - 
104,943 тисячі доларів (з них 68,016 тисяч на ремонт та 36,927 тисяч на меблі й 
обладнання), на навчання, підвищення кваліфікації працівників структурного підрозділу з 
питань соціального захисту та Центру надання соціальних послуг - 12 тисяч доларів, на 
розробку і впровадження комунікаційної стратегії щодо залучення громадських організацій, 
що діють на території ОТГ, до створення інтегрованої моделі надання соціальних послуг - 2 
тисяч доларів, на проведення інформаційної кампанії щодо системи надання соціальних 
послуг для різних категорій населення ОТГ - 1 тис. доларів.

Більш детальну інформацію щодо фінансових та кадрових потреб громади для забезпечення 
виявлених вразливих груп населення необхідними соціальними послугами, й щодо джерел 
та обсягів фінансування (співфінансування) для розвитку соціальних послуг, закупівлі 
соціальних послуг наведено у Плані заходів із розвитку соціальних послуг Почаївської ОТГ 
на період до 2023 року (додаток 2).

Розділ 5. Пропозиції щодо заходів для забезпечення надання соціальних послуг 
відповідно до потреби Почаївської ОТГ



Відповідно до проведеної оцінки потреб та консультацій з групою Партнерства з 
впровадження м ікро-проекті в (ПВМП), було сформовано наступні пропозиції, що дозволять 
організувати надання соціальних послуг у громаді якісно, в повному обсязі, з дотриманням 
нормативно-правових процедур. Зазначені пропозиції було покладено за основу при 
розробці Плану заходів із розвитку соціальних послуг Почаївської ОТГ на період до 2023 
року. Зокрема, передбачається:

1. Систему адміністрування соціальних послуг привести у відповідність до Методичних
рекомендацій щодо організації та забезпечення діяльності об'єднаної
територіальної громади у сфері соціального захисту населення та захисту прав 
дітей, що затверджені наказом Мінсоцполітики від 14.06.2018 року № 890, зокрема: 
створити структурний підрозділ з питань соціального захисту населення;

2. передбачити в штатному розписі виконавчого органу громади та укомплектувати 
спеціалістами з вищою освітою за спеціальністю відповідної галузі знань посади 
фахівців із соціальної роботи відповідно до нормативів, визначених Методичними 
рекомендаціями щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об'єднаної 
територіальної громади у сфері соціального захисту населення, затверджених 
наказом Мінсоцполітики від 19.01.2016 р. №26: ввести до штатного розпису посади 
З ФСР. Орієнтуватися на забезпечення гендерного балансу при прийомі на роботу;

3. забезпечити ■ щорічно проведення оцінки потреб населення Почаївської міської ОТГ 
в соціальних послугах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики 
України від 20 01.2014 р. № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб 
населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2014 р. за № 253/25030, із 
широким залученням представників вразливих груп населення, громадських 
організацій з метою формування соціального бюджету та розвитку соціальної 
інфраструктури;

4. розвивати кадровий потенціал громади через навчання та підвищення кваліфікації 
посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів соціальних послуг, інших 
фахівців, що працюють в ОТГ та задіяні у наданні соціальних послуг, у рамках 
тренінгових програм проектів «Надання соціальних послуг в громаді», освітніх 
програм «Соціальна робота» вищих навчальних закладів України тощо;

5. провести навчання персоналу з питань проведення індивідуальної оцінки потреб, 
моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, організації надання платних 
соціальних послуг тощо;

6. вжити заходів щодо запровадження автоматизації процесів обробки та передавання
документів заявників з питань соціального захисту населення від фронт-офісу до 
бек-офісу (придбання комп'ютерної техніки, провести навчання по роботі з 
основними офісними комп'ютерними програмами для
відповідальних/уповноважених осіб з метою покращення навичок використання 
інформаційних технологій у щоденній роботі, зокрема для обробки і передавання 
документів заявників, що стосуються питань соціального захисту, від фронт-офісу 
до бек-офісу);

7. забезпечити заповнення електронних баз даних отримувачів та надавачів 
соціальних послуг ОТГ;

8. розробити та впровадити комунікаційну стратегію щодо залучення громадських 
організацій, які вже діють на їх території, до створення інтегрованої моделі надання 
соціальних послуг. Залучити громадські організації до надання соціальних послуг 
мешканцям громади шляхом соціального замовлення, державно-приватного 
партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо;

9. розглянути можливість для запровадження у громаді послуг «соціального таксі», що 
дозволить забезпечувати транспортування осіб з інвалідністю до центрів надання 
соціальних послуг сусідніх громад у рамках міжмуніципального співробітництва:

10. здійснювати пошук додаткових форм фінансування соціальних послуг, таких як: 
підготовка та подання грантових заявок, залучення коштів субвенцій з державного 
бюджету на інтегровані послуги, коштів інвесторів, благодійників тощо;

11. створити робочу групу в ОТГ, яка має налагодити діалог з фахівцями інтернатних 
закладів, з консультантами проекту з реформування інтернатних закладів задля 
отримання детальної інформації про кожну дитину, яка перебуває в інтернатних 
закладах, детально вивчити ситуації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 



піклування. За результатами проведеної роботи, до 01.01.2020 року, розробити та 
затвердити план заходів на наступні два роки щодо повернення та влаштування 
дітей у громадах. Інформацію по кожній дитині внести до інформаційної системи 
отримувачів соціальних послуг;

12. розробити заходи, направлені на інформування населення про соціальні послуги, 
вразливі групи населення, права та умови отримання соціальних послуг. 
Рекомендується використовувати наступні ресурси/заходи: збори громади, 
телефонне інформування потенційних отримувачів послуг, проведення 
інформаційних зустрічей, розміщення інформаційних матеріалів в публічних місцях, 
доступні веб-ресурси тощо, а також залучаючи до цієї роботи волонтерів, релігійні 
та громадські організації;

13. створити КУ «Центр надання соціальних послуг», функціонування якого дозволить 
забезпечити надання визначеного переліку соціальних послуг вразливим категоріям 
населення громади.

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 25 » вересня 2020 року

Про затвердження Положення 
про відділ соціального захисту 
населення Почаївської міської 
ради

№ 2613

Розглянувши проект Положення про відділ соціального захисту 
населення Почаївської міської ради, керуючись Законом України «Про 
соціальні послуги», Наказом Міністерства соціальної політики №282 від 
25.02.2019 року, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ соціального захисту населення 
Почаївської міської ради, що додається.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісії з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення

В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії міської ради 

№ 2613 від « 25 » вересня 2020 року

ПОЛОЖЕННЯ
про «Відділ соціального захисту населення Почаївської міської ради»

І.Загальні положення
1.1. Відділ соціального захисту населення Почаївської міської ради (далі - Відділ) є 
структурним підрозділом міської ради без статусу юридичної особи, який утворюється 
міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, 
підпорядковується виконавчому комітету міської ради і міському голові.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України. Указами 
Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів 
виконавчої влади, розпорядженнями міського голови, рішеннями сесій міської ради та 
виконавчого комітету, а також Положенням про відділ.
1.3. Працівники відділу є посадовими особами та службовцями органу місцевого 
самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується міською радою.

2. Основні завдання та функції Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального 
захисту населення, з питань сім'ї та дітей, запобігання домашнього насильства, протидії 
торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організації 
надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.
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програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих 
категорій населення.
2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної 
підтримки мешканців громади.
2.1.4. Організація здійснення соціальної роботи в громаді та надання соціальних послуг.
2.1.5. Управління закладами та установами соціального захисту населення комунальної 
форми власності, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що 
віднесенні до його відання.
2.2.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює 
підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту 
бюджету громади.
2.2.3. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення 
громади (прийому документів для призначення і виплати соціальної допомоги, компенсацій, 
житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат), в тому числі у 
співпраці з центром надання адміністративних послуг.
2.2.4. Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної роботи в громаді, в 
тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
2.2.5. Визначає потребу громади у соціальних та реабілітаційних послугах, встановлює 
надавачів цих послуг залежно від потреб громади у відповідних послугах, готує в 
установленому порядку пропозиції щодо створення, реорганізації і ліквідації закладів, 



установ і підприємств, які надають соціальні послуги та відносяться до комунальної 
власності територіальної громади.
2.2.6. Веде облік багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі сімей з дітьми, які перебувають 
у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, 
осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць 
позбавлення волі, осіб, які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля 
в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.
2.2.7. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо кандидатур для призначення на 
посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери соціального захисту, що 
відносяться до комунальної власності територіальної громади.
2.2.8. Здійснює планування соціальних та реабілітаційних послуг та видатків на їх надання, 
забезпечує встановлення тарифів за надання платних соціальних послуг.
2.2.9. Приймає рішення щодо організації надання соціальних та реабілітаційних послуг, у 
тому числі із застосуванням механізмів співпраці та спів фінансування з іншими 
територіальними громадами, соціального замовлення у недержавних суб'єктів за рахунок 
бюджетних коштів, проведення конкурсу соціальних проектів, залучення фізичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, а також інших форм, визначених законодавством.
2.2.10. Веде базу даних суб'єктів, що надають соціальні послуги, які провадять діяльність на 
території громади, та соціальних послуг, які вони можуть надавати.
2.2.11. Здійснює керівництво діяльністю, координацію і контроль за роботою закладів, 
установ, підприємств комунальної форми власності, що надають соціальні послуги, в тому 
числі прийом, аналіз та оцінку звітів про роботу їхніх керівників.
2.2.12. Надає сприяння та забезпечує контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації 
працівників сфери соціального захисту територіальної громади.
2.2.13. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг, 
інформує населення про соціальні та реабілітаційні послуги.
2.2.14. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим 
верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.
2.2.15. Організовує для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю заходи 
з побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за 
соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування.
2.2.16. Вирішує питання надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у 
зв'язку з похованням громадян у випадках, передбачених законодавством (у тому числі 
одиноких).
2.2.17. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують 
встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких 
обмежена.
2.2.18. Вирішує відповідно до законодавства питання про надання допомоги особам з 
інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що 
пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас 
(крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом ’ осіб 
офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім'ям 
у будівництві індивідувальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, 
у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому 
порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.
2.2.19. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до 
законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії 
дискримінації.
2.2.20. Здійснює профілактичні та інші заходи з питань попередження бездомності, 
реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми, 
насильства в сім'ї, торгівлі людьми, соціального патронажу осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, інших негативних явищ в соціальному середовищі територіальної громади.
2.2.21. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього 
насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які 
постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.



2.2.22. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування 
законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту 
соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.
2.2.23. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на: 
підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому 
поводженню з дітьми, запобігання та протидії домашньому насильству; запобігання та 
подолання споживацьких настроїв, формування сімейних цінностей, почуття причетності до 
розв’язання важливих соціальних завдань громади.
2.2.24. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до законодавства 
України.

3. Відділ має право:
- вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення 

соціальної роботи;
- подавати пропозиції до проекту бюджету Почаївської міської ради з питань, що належать 
до його компетенції;
- залучати фахівців_ інших закладів, установ та організацій різних форм власності для 
надання соціальних послуг особам (сім’ям), які перебувають у складних життєвих 
обставинах;
- одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з 
питань, що належать до його компетенції;
- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей;
- здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати 
клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог 
законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

4. Система взаємодії
4.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними 
підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 
власності, об'єднаннями громадян.

5. Структура відділу
5.1. Положення про відділ затверджується міської радою.
5.2. Штатний розпис відділу затверджується міською радою у межах граничної чисельності 
та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.
5.3. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади міським головою по 
результатам конкурсного відбору.
5.4. Посадові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які 
затверджуються міським головою.

6. Керівництво відділу
6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі і 
звільняється з посади міським головою.
6.2. Начальник відділу:
6.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх 
спеціалістів.
6.2.2. Розробляє Положення про відділ і функціональні обов'язки працівників відділу.
6.2.3. Готує у межах своєї компетенції розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

• ••Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» вересня 2020 року № 2614

Про внесення змін до Плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних 
актів Почаївської міської ради на 2020 рік, 
затвердженого рішенням Почаївської міської 
ради № 2211 від 18 грудня 2019 року

Відповідно до ст. 7, ст. 32 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення 
прозорості у сфері господарської діяльності в частині планування, підготовки 
проектів регуляторних актів, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Почаївської міської ради № 2211 від 18 грудня 
2019 року «Про затвердження Плану діяльності Почаївської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік», доповнивши пунктом 
2, пунктом 3, згідно додатку 1 до даного рішення.

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..

Максимчук С.В.

Міськи В.С. БОЙКО



Додаток 1 
до рішення міської ради 
«25» вересня_2020р. № 2614

План діяльності Почаївської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2020 рік

№ 
п/п

Вид 
регуляторного 

акта

Назва 
регуляторного 

акта

Обґрунтування 
необхідності 
прийняття 

проекту 
регуляторного 

акта

Строк 
підготовк 

и

Найменування 
підрозділу 

відповідального 
за розроблення 
проекту акта

1. Проект рішення

Про 
встановлення 

місцевих 
податків та 
зборів на 
території 

Почаївської 
ОТГ на 2021 рік

Потреба у 
прийняті 
місцевих 

податків та 
зборів їх ставок 

та пільг на 
території 

Почаївської ОТГ 
на 2021 рік.

Перше 
півріччя
2020р.

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 

економічного 
розвитку

2. Проект рішення

Про 
затвердження 

Порядку 
передачі 
в оренду 

комунального 
майна 

Почаївської 
об'єднаної 

територіальної 
громади

3 метою 
врегулювання 

орендних 
відносин у сфері 

нерухомого 
майна на 
території 

Почаївської ОТГ, 
відповідно ДО 4.2 

ст. 5 Закону 
України «Про 

оренду 
державного та 
комунального 

майна»

Друге 
півріччя
2020р.

Заступник міського;, 
голови з питань 

діяльності 
виконавчих органів 

ради Максимчук 
С.В.

3. Проект рішення

Про 
затвердження 

примірних 
договорів 

оренди 
комунального 

майна 
Почаївської 
об'єднаної 

територіальної 
громади

Відповідно до 
частини 1 ст. 16 
Закону України 

«Про оренду 
державного та 
комунального 

майна»

Друге 
півріччя
2020р.

Заступник міського 
голови з питань 

діяльності 
виконавчих органів 

ради Максимчук 
С.В.

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 25 » вересня 2020 року №2615

Про розірвання договору
про передачу, прийняття видатків 
іншої субвенції на фінансування Кременецького 
територіального центру 
соціального обслуговування

У зв’язку з необхідністю виконання зобов’язань щодо реалізації проекту 
«Покращення якості та доступності соціальних послуг в Почаївській ОТГ 
через створення центру надання соціальних послуг», керуючись ст.654 
Цивільного кодексу України, ст. 89, 101 Бюджетного кодексу України, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати з 01.11.2020 року договір про передачу, прийняття 
видатків іншої субвенції на фінансування Кременецького територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
затверджений рішенням Почаївської міської ради № 2216 від 18 грудня 2019
р. за взаємною згодою сторін.

2. Затвердити текст додаткової угоди про розірвання договору про 
передачу, прийняття видатків іншої субвенції на фінансування Кременецького 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) затверджений рішенням міської ради № 2216 від 18 грудня 2019 року 
згідно додатку 1.

3. Доручити міському голові Бойку Василю Сергійовичу підписати 
додаткову угоду про розірвання договору про передачу, прийняття видатків 
іншої субвенції на фінансування Кременецького територіального центру 
соціального обслуговування.

4. Виконавчому апарату міської ради направити дане рішення із 
додатковою угодою Кременецькій районній раді для прийняття відповідного 
рішення щодо прийняття згоди на розірвання.

5. РщецінядоЩїд&її ради 2489 від 31.07.2020 року вважати таким, що 
втратило чцйщсть. .

6.
комісію

Міс

■ г А
■Контроль за\виконав 
пань соціал ьні>
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даного рішення покласти на постійну 
ічного розвитку, інвестицій та бюджету.

В.С. Бойко



Додаток 1 до 
рішення міської ради 

№2615 від « 25 » вересня 2020 року

Додаткова угода
До договору про передачу, прийняття видатків іншої субвенції на фінансування 
Кременецького територіального центру соціального обслуговування від « 20 » 

грудня 2019 року

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка 
Василя Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
Кременецька районна рада в особі голови Кременецької районної ради 
________________________________, (надалі отримувач субвенції), який діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої 
сторони, (разом - Сторони), з метою своєчасності, рівномірності, 
гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до ст.93, 
ст.101 Бюджетного кодексу України, уклали цю додаткову угоду до договору 
про передачу, прийняття видатків іншої субвенції на фінансування 
Кременецького територіального центру соціального обслуговування від « 20 » 
грудня 2019 року про наступне:

1. Сторони дійшли згоди розірвати з 01.11.2020 року договір про 
передачу, прийняття видатків іншої субвенції на фінансування 
Кременецького територіального центру соціального обслуговування.

2. З моменту набрання чинності цієї Угоди Сторони не вважають себе 
пов’язаними будь-якими правами та зобов’язаннями.

3. Дана додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, 
українською мовою, що мають однакову юридичну силу для кожної 
із сторін;

4. Ця додаткова угода набирає чинності з 01.11.2020 року.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв
вул. Возз’єднання, 16 
Почаївська міська рада

47000, м. Кременець
вул. Шевченка, 56 
Кременецька районна рада

Почаївський міський голова Голова Кременецької районної ради

В.С.Бойко

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» вересня 2020 року № 2616

Про зарахування вартості 
невід'ємних поліпшень

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Договором 
оренди нерухомого майна від 01.12.2016 р., укладеного між Почаївської міською 
радою та ФОП Шаховалом П.В., рішенням Почаївської міської ради № 2114 від 
31 жовтня 2019 року, рішенням Почаївської міської ради № 2379 від 26 лютого 
2020 року та рішенням Почаївської міської ради № 2461 від 24 червня 2020 року, 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.

2.

3.

4.

Затвердити суму заборгованості по сплаті орендної плати орендаря - ФОП 
Шаховала Павла Володимировича за договором оренди нерухомого майна 
від 01.12.2016 року, за реєстровим № 1455 у розмірі 1 796 280,48 грн (один 
мільйон сімсот дев’яносто шість тисяч двісті вісімдесят гривень 48 коп.).
З врахуванням п. 2 та п.З рішення Почаївської міської ради № 2461 від 24 
червня 2020 року, у якому затверджено вартість невід’ємних поліпшень у 
розмірі 3 837 129,39 (три мільйони вісімсот тридцять сім тисяч сто двадцять 
дев’ять гривень 39 коп.) та із врахуванням п. 1 цього рішення сесії 
визначити, що зараховуючи заборгованість по сплаті орендної плати у 
вартість зроблених невіддільних поліпшень, розмір заборгованості 
Почаївської міської ради перед ФОП Шаховал Павлом Володимировичем 
становить суму в розмірі 2 040 848,91 грн. (два мільйони сорок тисяч 
вісімсот сорок вісім гривень 91 коп.)
З урахування пункту 2 даного Рішення доручити Почаївському міському 
голові Бойку В.С. укласти з ФОП Шаховал Павлом Володимировичем 
Договір про зарахування зустрічних вимог.
контроль ча виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську М і'Г'Гх' ..йО„ Зх питань житлово-комунального господарства та комунальної 

л-'   _ <6 "7 vsl . . •>ромислфюсті, підприємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова /

Максимчук С р д І '^7''

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» вересня 2020 року № 2617

Про нарахування орендної плати

Розглянувши заяву ФО-П Войтюк Г.М. за вхід. № 572 від 14.09.2020р., 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про оренду державного та комунального майна», постановою Кабінету 
Міністрів України № 641 від 22.07.2020р. «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», Договором оренди нерухомого майна № 19 від 
01.04.2019р., укладеного між Почаївською міською радою та ФО-П Войтюк Г.М'., 
враховуючи рішення Почаївської міської ради № 2388 від 15 травня 2020 року 
«Про звільнення від орендної плати за користування майном, що є власністю 
територіальної громади міста Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції постійної 
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Фінансовому відділу Почаївської міської ради здійснювати нарахування 
орендної плати за комунальне майно, згідно договору оренди нерухомого 
майна № 19 від 01.04.2019р., укладеного між Почаївською міською радою 
та ФО-П Войтюк Галиною Михайлівною з 03 вересня 2020р.

2. Нарахування орендної плати, вказаної у п.1 даного рішення здійснювати під 
час освітнього процесу в опорному закладі «Почаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Почаївської міської ради Тернопільської області в 
залежності від епідеміологічної ситуації в громаді, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 25 вересня 2020р. № 2618

Про внесення змін до рішення пятдесят 
дев'ятої сесії Почаївської міської ради 
від 27 серпня №2606

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:

І. Внести зміни до рішення п’ятдесят дев’ятої сесії Почаївської міської ради 
« Про надання дозволу на безкоштовне харчування дітей з особливими 
потребами» № 2606 від 27 серпня 2020року.

Пункт 1 рішення сесії Почаївської міської ради № 2606 від 27 серпня 
2020р.доповнити пунктом 1.1.

1.1. « Надати дозвіл на безкоштовне харчування ( за кошти місцевого
бюджету) дітей пільгових категорій з особливи потребами ( за посвідченнями) 
опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 
міської ради в кількості 3 осіб , з 01.10. 2020року до 31.12. 2020року, в межах 
встановлених річних асигнувань на харчування.

2. Контроль, да..виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань с оці.ально-економічпого розвитку, інвестицій та бюджету.

?*/
■ *

О .Петро

Місь В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 25 вересня 2020р. № 2619

Про внесення змін до штатного розпису 
опорного закладу Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Почаївської міської ради

Враховуючи виробничу необхідність опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІст. Почаївської міської ради Тернопільської області, 
керуючись статтею 26 та частиною І статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1 .Надати дозвіл на введення до штатного розпису опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІст. Почаївської міської ради Тернопільської області 
посаду лікаря -педіатра відповідно до штатних нормативів в межах кошторисних 
призначень.

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

Міський І^С

А 'І V

НІ І

//. о ■ ----- _
f/ ъ / 

олова
О С I

V.C'co\
О.Н.ПттровсышЙ \\

В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2620

Про падання дозволу па 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. Шкільна, 9, 
гр.Ясінській А.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 9, гр. Ясінської Анолінарії Арсенівни, 
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. Шкільна, 9, керуючись п.а ч.І 
ct .ст.12,79.107,1 18, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», гі.і ч.2 сг.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 II I' I III II Л А :

І. Надати дозвіл гр. Ясінській Аполінарії Арсенівні 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. Шкільна, 9. землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

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

МіськнИк
Онук В.В.

Z^527ftb*

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2621

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 2, 
гр.Поліщук Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Галицька, 2, гр. Поліщук Тетяни Михайлівни, 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. Галицька, 2. керуючись п.а ч.І 
ст,.ст.12.79.107,1 18, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», гі.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. Падати дозвіл гр. Поліщук Тетяні Михайлівні 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. Галицька, 2, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

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

Ону

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2622

Про надання дозволу на виготовлення 'технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Квіткова, 2, 
гр.Миську О.В. та Миську Р.В. у спільну сумісну 
власність.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Квіткова. 2. Миська Олександра 
Васильовича та жителя с. Цуцилів. вул. Братів Бойчуків. буд. 68. Надвірнянського району. 
Івано-Франківської області гр. Миська Романа Васильовича, які просять 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. Квіткова. 2. 
керуючись п.а ч.І ст..ст.12.79.107.118. ч.1.2 ст. 120. п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу 
України. п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве' самоврядування в Україні». п.і ч.2 
ст.25 Закону України «Про землеустрій». враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування. будівництва. земельних відносин га 
охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Миську Олександру Васильовичу та Миську Роману • 
Васильовичу 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. Квіткова. 2. землі житлової та громадської 
забудови. в межах населеного пункту. у спільну сумісну власність.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2623

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0514 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Квіткова, 
гр.Миську О.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Квіткова, 2, гр. Миська Олександра 
Васильовича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Квіткова, 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 зег^мл^е^е^'т^ій", 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. Миську Олександру Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0514 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Квіткова, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Онук В.В.

Міськ

vk *
V Кремс

В.С. Бойко

Z<0527tf>*



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 2624від « 25 » вересня 2020 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1423 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
гр.Рудевич Н.А.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 19, гр. Рудевич Наталії 
Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Рудевич Наталії Андріївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1423 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, 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 рі шення^докласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуду мельних відносин та охорони навколишнього
природного се

Міський
Олейнік М.Г.

г

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2625

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2187 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Галицька, 
гр.Поліщук Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 2, гр. Поліщук Тетяни 
Михайлівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Галицька, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, 
п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Поліщук Тетяні Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2187 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
вництва, земельних відносин та охорони навколишнього

Міський
Олейнік М.Г.

ї HJ

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року №2626

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,1000га для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, гр. Гичці С.С.

Розглянувши заяву жителя м. Київ, вул. Володимирська, 26. гр. Гички Сергія 
Сергійовича який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м.Почаїв. 
керуючись ст.12.79,118.121.125.126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Гичці Сергію Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 
індивідуального садівництва, за рахунок земель резервного фонду, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2627
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,1101га для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, гр. Богуті С.Р.

Розглянувши заяву жительки м. Гіочаїв, вул. Волинська, 10а, гр. Богути Світлани 
Ростиславівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м.Почаїв. 
керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Богуті Світлані Ростиславівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо . відведення у власність земельної ділянки площею 0,1101 га для ведення 
індивідуального садівництва, за рахунок земель резервного фонду, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

аного зміщення покласти на постійну депутатську комісію з 
йівництва, земельних відносин та охорони навколишнього

Міськіші-ізд

Олейнік М.Г

2. Контро, 
питань 
природі

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2628

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. Дачна, 
18, гр. Яшкірєвій М.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 44, гр. Яшкірєвої Марії 
Семенівни 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. 
Дачна, 18, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І 
ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, » 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр Яшкірєвій Марії Семенівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3415 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Дачна, 18, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Яшкірєвій Марії Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3415 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Дачна, 18.

3. Зобов’язати гр. Яшкірєву Марію Семенівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконащзямгздацого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувшіня.^^віЬііітва, земельних відносин та охорони навколишнього 
------------------- —природного сор^їр^ 

//% 1 
о/

Міський Кздйфа
\\с \\

Олейнік М.Г. V ”V\

V /40521' 
р А І

В.С.Бойко

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2629

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 
28, гр. Тивонюк Н.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова. 28. ір. Тивонюк Надії Петрівни 
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. 
Гайова. 28. та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І 
ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні". * 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІ III И Я А :

1. Затвердити гр. Тивонюк Надії Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3421 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. 
Гайова. 28. землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Тивонюк Надії Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3^^1 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул. Гайова, 28.

3. Зобов’язати гр. Тивонюк Надію Петрівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

аиого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
^Мвництвах^емельних відносин та охорони навколишнього

Контро, 
питань 
природі

Міськ
Онук В.В.

В.С. Бойко

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2630

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. 
Кременецька, 48, гр. Панчуку В.М. та 
Панчуку П.М.

Розглянувши заяву жителів с. Підзамче. вул. Польова. 4. Радивилівського р-ну. 
Рівненської обл.. гр. Панчука Віталія Миколайовича та Панчука Петра Миколайовича. які 
просять 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. Кременецька. 48. та 
передати дану ділянку безоплатно у спільну сумісну власність» керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій"» п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. ♦ 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування. 
будівництва. земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр. Панчуку Віталію Миколайовичу та Панчуку Петру Миколайовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0.1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3410 для будівництва та обслуговування житлового будинку. 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Кременецька. 48. землі житлової та 
громадської забудови. в межах населеного пункту'.

2. Передати гр. Панчуку Віталію Миколайовичу та Панчуку Петру Миколайовичу 
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0.1000 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3410 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Кременецька. 
48.

3. Зобов’язати гр . Панчука Віашіія Микллайоииаа та Панчука Петра Миколайоиича 
зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

Міський г

Контроль за викрійй£ям і$а 
питань мнсгоб.і^уійідійИНЯ'. будї 
природного

Онук В.В.

рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
ва,/Земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 25 » вересня 2020 року № 2631

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,2500 га 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд . в с. Старий Тараж, 
вул.Лесі Українки, 8, гр. Нечай М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, провул. Спортивний, 20, гр. Нечай Марії 
Вікторівни, 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 с. Старий Тараж, 
вул. Лесі Українки, 8, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 
12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозітції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Нечай Марії Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:002:0006 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Лесі Українки, 8, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Нечай Марії Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:002:0006 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Лесі Українки, 8.

4. Контроль :
питань міс

Олейнік М.Г.

природног

МІСЬКИЙ

3. Зобов’язати гр. Нечай Марію Вікторівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2632

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0544 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Шкільна, 
гр. Шатківській А.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 4, гр. Шатківської Анісії 
Федорівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул.Шкільна та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, , 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Шатківській Анісії Федорівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0544 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3420 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв, 
вул. Шкільна, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шатківській Анісії Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0544 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3420 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна.

3. Зобов’язати гр. Шатківську Анісію Федорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4.
ицтва.уемельних відносин та охорони навколишнього

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

 

питань міс'^(^(5бу^у^йр-і ядїз^дї 
природного

Міський
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2633

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0223 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Фабрична, 
гр. Скубію О.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Живова, 40, кв. 2а, гр. Скубія Олега 
Григоровича, який просить затвердити проект 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 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. Скубію Олегу Григоровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0223 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3422 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв, 
вул. Фабрична, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Скубію Олегу Григоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0223 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3422 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична.

3. Зобов’язати гр. Скубія Олега Григоровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місто^Х2Х®ання’ будівництва<земельних відносин та охорони навколишнього
при



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2634

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельних 
ділянок площею 0,4510 га та 0,1353 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
гр.Синкетру Д.С.

Розглянувши заяву жителя м. Вінниця, проїзд Гната Юри, 6, гр. Синкетру Дениса 
Сергійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж та 
передати дані ділянки безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Синкетру Денису Сергійовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок площею 0,4510 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0360 та площею 0,1353 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0371 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Синкетру Денису Сергійовичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,4510 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0360 та площею 0,1353 
га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0371 для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зобов’язати гр. Синкетру Дениса Сергійовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рі ня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань ня, будівнищба, земельних відносин та охорони навколишнього
при

Ґ40521&

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2635

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,9750 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, гр. Романюк Л.Б.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 65, гр. Романюк Лариси 
Борисівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Романюк Ларисі Борисівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,9750 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3419 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв, 
землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Романюк Ларисі Борисівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,9750 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3419 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв.

3. Зобов’язати гр. Романюк Ларису Борисівну зареєструвати речові права на земельну
ділянку у встановленому законодавством порядку. .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /-"Та

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2636

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0634 га для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, гр. Петрику Р.П.

Розглянувши заяву жителя м. Бучач, вул. Галицька, 34а, гр. Петрика Р.П., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул Радивилівська та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Петрику Руслану Петровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0634 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3417 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
вул.Радивилівська, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Петрику Руслану Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0634 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3417 для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Радивилівська.

3. Зобов’язати гр. Петрика Руслана Петровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2637

Про затвердження детального плану території 
щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки площею 0,1200 га із земель 
для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Фабрична, гр. Полякову А.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 42, гр. Полякова Андрія 
Степановича, який просить затвердити детальний план по зміні цільового призначення 
власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства по 
вул. Фабрична в м. Почаїв Тернопільської області під землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 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 "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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Полякову Андрію Степановичу детальний план території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1200 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3666 у м. Почаїв, вул. Фабрична, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даною рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванщи-будівництва^з^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного сере

Міський гблой
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 2638від « 25 » вересня 2020 року

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0597 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 43, гр. 
Бовт Є.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Гагаріна, 43, гр. Бовт Євгенії Гаврилівни, 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. Гагаріна, 43, керуючись п.а ч.І 
ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, * 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бовт Євгенії Гаврилівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0597 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 43, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань

Онук В.В.



від « 25 » вересня 2020 року № 2639

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

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

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 50а, гр. Струкала Данила 
Іполітовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с Затишшя, вул. 
Зелена, 50а. та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Струкалу Данилу Іполітовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0640 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0009 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул.. Зелена, 50а , землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Струкалу Данилу Іполітовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0640 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0009 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 50а .

3. Зобов'язати гр. Струкала Данила Іполітовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за вик 
питань м істо
природного/^

~ ого рішення .покласти на постійну депутатську комісію з 
5ищтва, 'земельних вщносин та охорони навколишнього 

■’ т - V '

Онук В.В.

Міськи В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2640

Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0706 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Кременецька, гр. Панчуку В.М.

Розглянувши заяву жителя с. Підзамче, вул. Польова, 4, Радивилівського р-ну, 
Рівненської обл., гр. Панчука Віталія Миколайовича, який просить затвердити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Панчуку Віталію Миколайовичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0706 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3424 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Кременецька землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Панчуку Віталію Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0706 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3424 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька.

3. Зобов’язати гр. Панчука Віталія Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення
питань містобудування, будівництва, 
природного се

Місь
Онук В. ST 

О' о 
О q

>реме„„ ,

'4052177

класти на постійну депутатську комісію з
едьних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2641

Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,0706 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Кременецька, гр. Панчуку П.М.

Розглянувши заяву жителя с. Підзамче, вул. Польова, 4, Радивилівського р-ну, 
Рівненської обл., гр. Панчука Петра Миколайовича, який просить затвердити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Панчуку Петру Миколайовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0706 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3418 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Кременецька, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Панчуку Петру Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0706 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3418 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька.

3. Зобов’язати гр. Панчука Петра Миколайовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
будівництва^зсмсльних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2642

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0089 га 
для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, по вулиці Кременецька на території 
Почаївської міської ради та надання дозволу на 
виготовлення експертної грошової оцінки

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі на території Почаївської міської ради з подальшим 
продажем земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні), керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.. 12,124.127,134-139 Земельного 
кодексу України, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада »

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0089 га, 
кадастровий номер 6123410500:02:001:3425 для обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Кременецька в м. Почаїв з подальшим продажем земельної ділянки на земельних торгах 
(аукціоні).

2. Надати дозвіл на виготовлення експертної грошової оцїнки для продажу земельної ділянки 
площею 0,0089 га на земельних торгах (аукціоні), кадастровий номер 
6123410500:02:001:3425, для обслуговування будівель торгівлі по вулиці Кременецька в м. 
Почаїв.

3. Виготовлений звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати для розгляду та 
затвердження у встановленому законом порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань мі 
природной

ельних відносин та охорони навколишнього

Міський
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2643

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,0867 га 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд в 
м.Почаїв, вул. Лосятипська, 15е, гр. Олещуку 
В.Г., Олещуку О.Г., Олещуку В.П. та 
Самборській Г.П.

Розглянувши заяву жителів с. Ст. Почаїв, Олещука Віталія Григоровича, Олещука 
Олександра Григорійовича, Олещука Василя Петровича та Самборської Галини Петрівни які 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну 
сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 18е керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, 
п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про „ 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні’’, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Олещуку Віталію Григоровичу, Олещуку Олександру Григорійовичу. 
Олещуку Василю Петровичу та Самборській Галині Петрівні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0867 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3630 із зміною її цільового призначення для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв. 
вул. Лосятинська, 15е.

2. Змінити цільове використання земельної ділянки площею 0,0867 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3630, яка перебуває у власності гр. Олещука Віталія 
Григоровича, Олещука Олександра Григорійовича, Олещука Василя Петровича та 
Самборської Галини Петрівни та віднести вказану земельну ділянку до земель 
“будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”.

Контроль за в 
питань міс
природи

драного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
ництва, земельних відносин та охорони навколишнього

Міськ
Онук В.В.

В.С.Бойко

?4052І& „
V - 7 u Г-

3.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2644

Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, 
вул.Промислова.

Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 
Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. 
№290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст. 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

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд в 
м. Почаїв, вул. Промислова.

2. Визначити:

3.

4.

5.

2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську раду 
Тернопільської області.
2.2. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести за рахунок 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.
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 ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану 
в п.1 даного рішення, подати на затвердження на сесію Почаївської міської ради.

м даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з Контроль за вик
питань міс'г^^дуваннЯу.- івництва, земельних відносин та охорони навколишнього

Міськ В.С. Бойко

Онук В,В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 2645від « 25 » вересня 2020 р.

Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,6650 га в м. Почаїв 
вул.! Лосятинська, 1а, гр. Драчуку О.В. та 
Кіктєву Є.О.

Розглянувши заяву жителів м. Київ. гр. Драчука Олександра Володимировича та 
гр.Кіктєва Євгена Олександровича, які просять надати дозвіл на проведення експертно- 
грошової оцінки земельної ділянки в м. Почаїв вул. Лосятинська. 1а. керуючись 
Земельним кодексом України. Законами України "Про .місцеве самоврядування в Україні". 
■‘Про землеустрій", "Про державний земельний кадастр", "Про оцінку земель", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III 11 Л А :

1. Включити до переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
які підлягають продажу та обтяжені об’єктами нерухомого майна, земельну 
ділянку площею 0,665 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0380 для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій в м. Почаїв по вул. Лосятинська. 1а.

2. Надати дозвіл гр. Драчуку Олександру Володимировичу та гр. Кіктєву Євгену 
Олександровичу на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки 
площею 0.665 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних операцій за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0380 в м. Почаїв по вул. Лосятинська, 1а.

Э. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на 
сесію Почаївської міської ради.

4. Контроль^^^Еш^р^Лцям даного рішення покласти на постійну депутатську 
щ1^цт^нії':\л^стобудування. б^іінництва, земельних відносин та охорони 
щ/аоміиидщнг)г(Уеред>в^ща.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » вересня 2020 року № 2646

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки комунальної власності площею 0,2589 га 
для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови за адресою: м. Почаїв, вул. 
Шевченка, 4.

Керуючись ст.12, 186-1, 122 Земельного кодексу України, ст. 35. 56, 57 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26, ст.ЗЗ Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднаних територіальних громад», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012р. №513 “Про затвердження 
Порядку проведення інвентаризації земель”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки комунальної власності комунальної власності площею 0,2589 га 
(кадастровий номер 6123410500:02:001:3368) за адресою: м. Почаїв. вул. Шевченка.
4.

2. Передати в комунальну власність Почаївської міської ОТГ земельну ділянку 
площею 0,2589 га (кадастровий номер 6123410500:02:001:3368) в м. Почаїв по вул. 
Шевченка, 4.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містоб вання, судів цтва, земельних відносин та охорони
навколишньо

MicbKHj^fp
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В.С. Бойко
Онук В.В.


