
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від «21» травня 2020 року № 65

Про встановлення тарифів 
на ритуальні послуги

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств № 45 
від 04.05.2020р. щодо встановлення тарифів на ритуальні послуги, з метою 
впорядкування тарифів та поліпшення якості надання ритуальних послуг, 
керуючись пп. 2 п. «а» ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу», згідно з 
Єдиною методикою визначення вартості надання громадянам необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів 
ритуальної належності, затвердженою наказом Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №194 (зі змінами), 
Необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, 
затвердженим наказом Державного комітету з питань житлово-комунального 
господарства від 19.11.2003 №193, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визначити Почаївський комбінат комунальних підприємств виконавцем 
надання ритуальних послуг м. Почаїв.

2. Встановити тарифи на ритуальні послуги, включені до необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг згідно з додатком.

3. Погодити тариф Почаївському комбінату комунальних підприємств на 
послуги з перевезення труни з покійником до кладовища згідно з додатком

4. Почаївському комбінату комунальних підприємств довести до відома 
споживачів інформацію щодо зміни тарифів на ритуальні послуги.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 
30.01.2015р. № 1 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власнрсті^промисло^рсті^п^^иємництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова В.С. БОЙКО
Максимчук С.В.



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від « 21 » травня 2020р. № 65

ТАРИФИ
на ритуальні послуги, включені до необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг

№ Найменування послуги
Роздрібна 
вартість 

(грн.)

1 Копання могили вручну із захоронениям померлого 1300,0

2 Копання могил механізованим способом
840,0

*- на копання могили ручним способом входять такі види робіт: розпушення ґрунту 
вручну, викидання ґрунту на бровку, зачищення поверхні дна та стінок могили, спускання 
труни в могилу, засипання могили, формування намогильного насипу та одноразове 
прибирання території біля могили.

**- на копання могили механізованим способом в загальному секторі основного 
поховання входять такі види робіт: копання могили механізованим способом, зачищення 
дна та стінок могили після механічної розробки, закривання труни, опускання труни в 
могилу, засипка могили ґрунтом, формування намогильного насипу та одноразове 
прибирання території біля могили.

ТАРИФ
на ритуальні послуги з перевезення труни з покійником до кладовища

№ Найменування послуги
Роздрібна 
вартість 

(грн.)

1 Послуги з перевезення ПОКІЙНИКІВ 400,0

Керуюча справами, 
секретар виконавчого комітету міської ради Н.М. Лівар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від «21» травня 2020 року № 66

Про передачу в користування свердловин 
по вул. М. Рожка, вул. Шевченка, вул. Кременецька 
Почаївському комбінату комунальних підприємств

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств № 49 
від 08.05.2020р., з метою безперебійного водопостачання населення громади в 
існуючій системі господарсько-питного водопостачання м. Почаїв, керуючись 
пп.1 п. а ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передати в користування Почаївському комбінату комунальних 
підприємств 3 (три) свердловини по вул. М. Рожка, вул. Шевченка 
(територія колишнього консервного заводу), вул. Кременецька (територія 
колишнього інкубатора) м. Почаїв.

2. Почаївському комбінату комунальних підприємств виготовити паспорти та 
інші дозвільні документи на використання свердловин вказаних у п.1 
даного рішення.

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

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



I

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «21» травня 2020 року № 67

Про створення постійно діючої комісії 
для розгляду питань щодо відключення 
споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади

З метою забезпечення єдиного підходу до регулювання процесу відключення 
споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання), 
недопущення порушень безпечної експлуатації внутрішньобудинкових систем газо-, 
електропостачання та іншого інженерного обладнання і забезпечення утримання 
житлових будинків без погіршення санітарно-гігієнічних умов та теплотехнічних 
характеристик, керуючись п. 7 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», пп. 1 п. «а» ст. ЗО Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Порядком відключення споживачів від систем 
централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України № 169 від 26.07,2019р., виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Утворити постійно діючу комісію для розгляду питань щодо відключення 
споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та 
постачання гарячої води Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
(далі - Комісія) та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію для розгляду питань щодо 
відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 
(теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади (додається).

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Почаївської 
міської ради № 142 від 29.09.2015р. «Про утворення постійно-діючої міжвідомчої 
комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж центрального 
опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення» із змінами та доповненнями.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчи^дтганів ради Максимчука С.В.

Міський голова
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО



Додаток 1

до рішення виконавчого комігегу міської ради 

від «21» травня 2020 року № 67

Склад 
постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від 
систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання 

гарячої води Почаївської міської об’єднаної територіальної громади

Голова комісії:
Максимчук Сергій Вікторович - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради.

Секретар комісії:
Лі вар Надія Миколаївна - керуюча справами, секретар виконавчого комітету міської 
ради.

Члени комісії:
Трофимлюк Георгій Борисович - депутат Почаївської міської ради міської ради;

Ковальчук Віктор Іванович - начальник Почаївського комбінату комунальних 
підприємств;

Вихованець Дмитро Степанович - технік по житловому фонду Почаївського комбінату 
комунальних підприємств;

Бондар Галина Володимирівна - спеціаліст юридичного відділу міської ради;

Ягенич Михайло Сергійович - старший майстер Почаївської тепло дільниці КПТМ ТОР 
«Тернопільтеплокомуненерго» (за згодою);

Кулина Андрій Олександрович - старший інженер Кременецької дільниці Шумського 
УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз» (за згодою);

Костюк Сергій Іванович - майстер по обслуговуванні розподільчих мереж 
Кременецького РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» (за згодою);

Представник Управління Держпродспоживслужби в Кременецькому p-ні (за згодою);

Представник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства 
та захисту довкілля Кременецької районної державної адміністрації (за згодою). ■

Керуюча справами, 
секретар виконавчого комітету міської ради Н.М. Лівар



Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

від «21» травня 2020 року № 67

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від 

систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання 
гарячої води Почаївської міської об’єднаної територіальної громади

L Загальні положення

1. Постійно діюча комісія виконавчого комітету Почаївської міської ради для розгляду 
питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення 
(теплопостачання) та постачання гарячої води (далі - Комісія) створюється рішенням 
виконавчого комітету Почаївської міської ради.
2. Комісія у своїй роботі керується Цивільним кодексом України, Законом України «Про 
житлово-комунальні послуги», Законом України «Про теплопостачання», Законами 
України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та 
«Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з 
постачання теплової енергії і типових договорів про падання послуги з постачання 
теплової енергії», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 № 169 та іншими 
законодавчими та нормативно правовими актами.
3. Комісія є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету Почаївської 
міської ради, основним завданням якого є розгляд питань щодо відключення споживачів 
від ЦО та/або ГВП.
4. Комісія створена для розгляду питань відключення споживачів від систем (мереж) 
централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.
5. До виконання завдань Комісії можуть залучатися спеціалісти різного фаху, виходячи з 
характеру та складності питань, які нею вирішуються.
6. Результатами вивчення і розгляду питань Комісією є протокол її засідання.
7. Рішення Комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради з 
дотриманням вимог.

II. Повноваження Комісії

1. Розгляд документів щодо відключення від мереж централізованого опалення (далі - 
ЦО) при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, що надаються до 
Комісії власником (власниками) житлового будинку.
2. Вивчення умов відключення від мереж ЦО з урахуванням технічних можливостей 
існуючих мереж газопостачання та електропостачання щодо запропонованої власником 
(власниками) системи теплопостачання.
3. Рішення Комісії має рекомендаційний характер.

ПІ. Порядок організації роботи Комісії

1. Організаційні питання роботи Комісії покладаються на голову комісії та секретаря.
2. Засідання Комісії відбуваються за потреби, як правило один раз на місяць. Засідання є 
правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу 
членів Комісії.
3. За підсумками розгляду питань Комісія готує висновки. Під час прийняття рішення 
Комісія враховує технічні можливості наявних мереж газопостачання, водопостачання 



та електропостачання міста Почаїв чи окремого кварталу (мікрорайону) щодо 
забезпечення живлення запропонованої власником (співвласниками) будівлі системи, та 
за потреби надає пропозиції Почаївській міській раді, її виконавчим органам щодо 
збільшення потужностей, а також заміни систем внутрішньоквартальних, магістральних 
мереж електро-, газо-, водо-, теплопостачання, потрібних для встановлення в будівлі 
системи індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення та/або гарячого 
водопостачання), та пропозиції щодо фінансування таких заходів. Рішення Комісії 
приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. Рішення Комісії 
оформлюється протоколом протягом п’яти робочих днів із дня проведення засідання 
Комісії та має рекомендаційний характер. Протоколи засідання Комісії підписуються 
головою та секретарем Комісії. Комісія передає рішення на розгляд виконавчого 
комітету Почаївської міської ради протягом п’яти робочих днів із дня його прийняття. 
Копія рішення Комісії надається заявникові.
4. У випадку неможливості члена комісії взяти участь у роботі Комісії, член комісії 
обов’язково повідомляє про це голову Комісії або секретаря із зазначенням причини 
неявки
5. У разі відсутності голови Комісії або неможливості ним виконати свої повноваження, 
з поважних причин, його функції здійснює секретар Комісії.

IV. Порядок відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі 
житлових будинків від ЦО та прийняття рішення Комісією

1. Власник (співвласники) будівлі, в тому числі житлового будинку, подає (подають) до 
виконавчого комітету Почаївської міської ради заяву про відключення будівлі, в тому 
числі житлового будинку, від ЦО, яка складається в довільній формі, із зазначенням 
причини відключення, а також інформацію про намір влаштування в будівлі систем 
індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення). Для багатоквартирного 
будинку до заяви додатково додається протокол зборів співвласників багатоквартирного 
будинку (витяг із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення 
будинку від ЦО та зазначаються особи, уповноважені представляти інтереси 
співвласників у вирішенні питань щодо відключення багатоквартирного будинку.
2. Виконавчий комітет Почаївської міської ради відповідно до законодавства розглядає 
подані документи за наявності затвердженої ним схеми теплопостачання відповідного 
населеного пункту.
3. Заява про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО передається 
на розгляд Комісії.
4. Комісія на найближчому засіданні розглядає заяву про відключення будівлі, в тому 
числі житлового будинку, від ЦО за участю заявника чи його уповноваженого 
представника.
5. Комісія приймає рішення щодо відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, 
від ЦО та надає пропозиції щодо типу системи індивідуального чи автономного 
теплопостачання (опалення), яку можна встановити в будівлі після відключення.
6. Виконавчий комітет Почаївської міської ради на найближчому засіданні за участю 
заявника чи його уповноваженого представника приймає відповідно до законодавства 
рішення щодо відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО з 
урахуванням рекомендацій Комісії. Копія рішення виконавчого комітету Почаївської 
міської ради надається заявникові.

V. Порядок відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових 
приміщень багатоквартирних будинків від ЦО та прийняття рішення Комісією

1. Для відокремлення (відключення) від ЦО власник квартири чи нежитлового 
приміщення багатоквартирного будинку звертається до виконавчого комітету 



Почаївської міської ради з письмовою заявою в довільній формі із зазначенням причини 
відокремлення (відключення) та подає інформацію про намір влаштування системи 
індивідуального теплопостачання (опалення) такої квартири чи нежитлового 
приміщення.
2. Заява про відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення 
багатоквартирного будинку від ЦО передається на розгляд Комісії.
3. Комісія на найближчому засіданні розглядає заяву про відокремлення (відключення) 
квартири чи нежитлового приміщення від ЦО за участю заявника або його 
уповноваженого представника.
4. Комісія надає заявникові рекомендації щодо можливих варіантів влаштування 
системи Індивідуального теплопостачання (опалення) у такій квартирі чи нежитловому 
приміщенні та щодо збору вихідних даних і технічних умов для виготовлення 
відповідної проектної документації. Витяг із протоколу Комісії з результатами розгляду 
звернення надається заявникові протягом десяти робочих днів.

Керуюча справами, 
секретар виконавчого комітету міської ради Н.М. Лівар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «21» травня 2020 року № 68

Про затвердження переліку багатоквартирних 
будинків, у яких не менше як половина квартир 
та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) 
від систем (мереж) централізованого опалення 
(теплопостачання)

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств № 50 
від 13.05.2020р. керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», 
ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Р.З и. 1, п. 2 
Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та 
постачання гарячої води, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 169 від 
26.07.2019р., виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Перелік багатоквартирних будинків м. Почаїв, у яких не менше 
ніж половина квартир та нежитлових приміщень відключена від систем 
центрального опалення:

- багатоквартирний житловий будинок з вбудованим нежитловим 
приміщенням по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв - 50,4%;

- багатоквартирний житловий будинок по вул. Липова, 2, м. Почаїв - 58,3%.

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

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «21» травня 2020 року № 69

Про погодження Сторожуку П.Ю. 
розміщення трьох тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності

Розглянувши заяву Сторожука П.Ю. за вхід. № 263 від 19.05.2020р. щодо 
погодження розміщення 3 (трьох) блокованих тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України №244 від 21.10.2011р. «Про затвердження 
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити Сторожуку Павлу Юрійовичу розміщення трьох блокованих 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на власній 
земельній ділянці по вул. Фабрична, 18е, м. Почаїв, орієнтовною площею 90 
кв.м.

2. Гр. Сторожуку Павлу Юрійовичу виготовити паспорт прив’язки на 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
по вул. Фабрична, 18е, м. Почаїв, згідно норм чинного законодавства України.

3. Ознайомити Сторожука Павла Юрійовича з правилами благоустрою, 
санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку Почаївської 
МОТГ та відповідальністю за їх порушення.

Міський голова

Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО



від 21 травня 2020 року № 70

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Морозюк Г.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Молодіжна, 6 гр. Морозюк 
Галини Федорівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги висновок консультанта Тернопільського обласного 
комунального клінічного онкодиспансера від 03.02.2020 року та депутатський 
акт обстеження від 21 лютого 2020 року та керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Положенням про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 164 від 19 жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки» , виконавчий комітет міської 
ради

Вирішив:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Морозюк Галині 
Федорівні одноразову грошову до^юмогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 21 травня 2020 року №71

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 62 гр. 
Якубовської Галини Миколаївни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги виписку з медичної карти 
амбулаторного (стаціонарного) хворого № 20185 КНП «Тернопільська 
університетська лікарня» , депутатський акт обстеження від 25 лютого 2020 
року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Якубовській Галині 
Миколаївні в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Якубовській Галині
Миколаївні одноразову грошову допомогу.

Міський; голова

Лівар Н.М.
Бон дао Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 21 травня 2020 року № 72

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

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Молодіжна, 27 
Паляниці Вячеслава Олексійовича , який просить надати одноразову грошову 
допомогу на лікування , взявши до уваги виписку із медичної карти 
стаціонарного хворого від 13 січня 2020 року та депутатський акт обстеження 
від 19 травня 2020 року та керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Паляниці Вячеславу 
Олексійовичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

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

Міський голова

Лівар ІІ.М,
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 21 травня 2020 року №73

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Козачок О.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Волинська, 58 гр. Козачок 
Олександра Сергійовича , який провів похорон свого батька - Козачок Сергія 
Васильовича , про виділення йому одноразової грошової допомоги, 
керуючись п.а.ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року, на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

1. Виділити гр. Козачок Олександру Сергійовичу одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міська)' ради перерахувати гр. Козачок

Лівар Н.М..
Бондар Г.В.

Міський голова


