
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№103Від « 29 » січня 2021 року

Про співфінансування 
проекту «Реконструкція філії 
«Старотаразька загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів » за адресою: вул. Шкільна, 2 с. 
Старий Тараж Кременецького району 
Тернопільської області»

Відповідно до абзацу третього Наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №80 
від 24.04.2015 року, з метою підготовки проекту для участі в конкурсному 
відборі проектів, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розвитку у 2021 році, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У разі затвердження у 2021 році за результатами конкурсного відбору 
проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розвитку проекту «Реконструкція філії 
«Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської 
ради» за адресою: вул. Шкільна, 2 с. Старий Тараж Кременецького 
району Тернопільської області», співфінансувати такий проект з 
місцевого бюджету в розмірі 20 % від кошторисної вартості проекту, 
що становить 1941,95 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань фінансів,
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юджету, планування соціально-економічного 
розвитку,.інвестиціЙта міжнародного співробітництва.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

Від « 29 » січня 2021 року №104

РІШЕННЯ

Про співфінансування 
проекту «Реконструкція очисних споруд 
каналізації продуктивністю 300 мЗ/добу, 
в м. Почаїв, Кременецького району, 
Тернопільської області»

Відповідно до абзацу третього Наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №80 
від 24.04.2015 року, з метою підготовки проекту для участі в конкурсному 
відборі проектів, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розвитку у 2021 році, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У разі затвердження за результатами конкурсного відбору проектів, що 
можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації 
продуктивністю 300 мЗ/доб. в м. Почаїв, Кременецького району, 
Тернопільської області», співфінансувати такий проект з місцевого 
бюджету в розмірі 10 % від кошторисної вартості проекту, що становить 
1479,8549 тис. грн.

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

/

Міський го В.С. Бойко



Від « 29 » січня 2021 року № 105

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про передачу основних засобів на 
баланс ЦНСП Почаївської міської 
ради

Розглянувши звернення директора ЦНСП Почаївської міської ради , 
щодо передач на баланс закладу ноутбука, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно з балансу Почаївської міської ради на баланс 
Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради комп’ютерну 
техніку:

2. Почаївському міському голові утворити та затвердити склад комісії

Назва 
майна

Інвентарний 
номер

Кількість, од Балансова 
вартість, грн

Залишкова 
вартість, 
грн.

ноутбук 
Aser 
aspire

101480041 1 10574 6345,20

по прийняттю-передачі комп’ютерної техніки.

3. Здійснити приймання-передачу комп’ютерної техніки у місячний 
термін та забезпечити оформлення передачі відповідно до чинного 
законодавства України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

 

з питань фінансів, бюджету/планування соціально-економічного розвитку, 
співробітництва.

Міський г&

•\ ° А .

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 29 » січня 2021 року №106

Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації 
з нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів с. Старий 
Тараж та с. Комарнн

Відповідно до ст. 11, ст. 13 Закону України «Про оцінку земель», ст. 201 
Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища., Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Старий Тараж 
Кременецького району Тернопільської області.

2. Дати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Комарин Кременецького 
району Тернопільської області.

3. Уповноважити міського голову Бойка Василя Сергійович укласти договір на 
виконання робіт з розроблення технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель з особами, які згідно із Законом України "Про землеустрій" мають 
право на здійснення діяльності у сфері землеустрою, та погодити її відповідно до 
вимог чинного законодавства.

4. Розроблену технічну документацію з нормативної грошової оцінки подати на 
затвердження сесією Почаївської міської ради згідно чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну комісію з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища.

Міський голо

г

В.С. Бойко



Від « 29 » січня 2021 року №107

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми захисту 
населення і територій Почаївської 
територіальної громади 
від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру 
на 2021-2025 роки

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та 
ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, відповідно до Кодексу 
цивільного захисту , п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму захисту населення і територій Почаївської 
територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2021-2025 роки, що додається

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

Коношевська М.В.

.С.Бойко



«Затверджено» 
рішенням сесії 
Почаївської міської ради 
від «29» січня 2021 року №107

ПРОГРАМА
Програма захисту населення і територій Почаївської територіальної 

громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
на 2021-2025 роки

1, Паспорт Програми
1 Ініціатор розроблення 

програми
Кременецький РВ УДСНС України в Тернопільській 

області

2 Дата,номер і назва 
розпорядчого документа 
органу влади про 
розроблення програми

Кодекс цивільного захисту України

3 Розробник програми Кременецький РВ УДСНС України в Тернопільській 
області

4 Співрозробники програми 5 Державна пожежно-рятувальна частина Управління 
ДСНС України у Тернопільській області, Почаївська 
міська рада

5 Відповідальний 
виконавець програми

Почаївська міська рада

6 Учасники програми 5 Державна пожежно-рятувальна частина Управління 
ДСНС України у Тернопільській області, Почаївська 
міська рада, Почаївська міська рада

7 Термін реалізації 
програми

2021-2025 роки

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської громади

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

100,0 тис.грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

100,0 тис.грн

Коштів інших джерел *

10 Керівник програми Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 
Лівінюк В.П.



2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
На території Почаївської територіальної громади розташовано безліч 

потенційно - небезпечних об’єктів, які є об’єктами підвищеної небезпеки й несуть 
загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю громади. Внаслідок високого рівня 
зношення технологічного обладнання більшості будівель підвищеної небезпеки, в 
громаді складається тенденція до виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім того, можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних 
речовин, при транспортуванні автомобільним та залізничним транспортом.

Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від 
наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями 
зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними 
природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними 
опадами, градом, обледенінням.

Щороку збільшується кількість пожеж та загиблих людей від вогню.
Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного 

захисту не відповідає сучасним вимогам, зношеність техніки та оснащення 
становить понад 80 відсотків. Не організовано належним чином роботу із 
забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості через відсутність у них 
підрозділів місцевої пожежної охорони.

3. Мета та завдання Програми
Метою Програми є забезпечення державної політики щодо запобігання та 

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

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2021- 
2025 років комплексу шляхів та засобів спрямованих на:

- розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного 
захисту Почаївської територіальної громади;

- створення та накопичення місцевого матеріального резерву громади для 
виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру;

- виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам 
життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;



- обстеження територій імовірного забруднення вибухонебезпечними 
предметами часів минулих війн;

- проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту 

області є:
1. Придбання пересувної апаратури оповіщення.
2. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних 

запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно- 
відповлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3. Проведення змагань дружин юних пожежних, «Школа безпеки» і 
забезпечення участі у обласних заходах.

4. Транспортне забезпечення аварійно-рятувального загону спеціального 
призначення УДСНС України у Тернопільській області при проведенні робіт по 
розмінуванню території (придбання пального).

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

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

4.Термін  виконання Програми
Виконання Програми захисту населення і територій Почаївської 

територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру на 2021-2025 роки, передбачається здійснити протягом 2021-2025роки.

5. Фінансове забезпечення Програми

Кошти, які пропонується 
залучити на виконання 
Прог рами

2021 рік 2022рік 2023рік 2024рік 2025рік

Усього витрат на 
виконання 
програми
(тис.грн.)

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі: 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0
Місцевий бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0



6. Заходи Програми
Заходи Програми захисту населення і територій Почаївської територіальної

громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2021-2025 роки , додаток 1 до Програми.

7. Очікуванні результати

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

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

Результативні показники Програми «Програми захисту населення і 
територій Почаївської територіальної громади від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки» , додаток 2 до 
Програми.

7. Контроль за виконання Програми
Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених Програмою, 

покладається на уповноважену особу з питань цивільного захисту населення та 
взаємодії з правоохоронними органами міської ради, Кременецький районний 
відділ УДСНС України у Тернопільській області, які раз на рік міському голові 
подають узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

За результатами здійснення заходів Програми в кінці кожного року 
уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.



Заходи

Програма захисту населення і територій Почаївської територіальної громади від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки

№ 
з/п

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк 
виконай 

ня 
заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. 
грн. у тому числі:

Очікуваний 
результатS *

О Dl, гч **

счСЧ .*
<=> Ł сч

СЧ .= 
о Ł сч

сч .- о S, сч
СЧ 
о S, сч

Ж о
8 Рч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Розвиток 
системи 
зв’язку, 

оповіщення та 
інформатизації 

цивільного 
захисту 

громади на 
2021-2025 роки

1 .Придбання 
встановлення та 

експлуатація 
автоматизованої 

системи 
оповіщення

2021-
2025 
роки

Секретар 
Почаївської 
міської ради

Міський
бюджет

Забезпечення 
оповіщення 

керівного складу 
громади та 

населення про 
загрозу або 
виникнення 

надзвичайних 
ситуацій

2.
Телекомунікаці 

йні послуги 3 
експлуатаційно- 

технічного 
обслуговування 

апаратури 
оповіщення.

2021-
2025 
роки

Секретар 
Почаївської 
міської ради

Міський 
бюджет

Забезпечення 
щорічного 

підтримання 
системи 

оповіщення 
цивільного захисту 

громади в стані 
готовності до 

використання та 
безперебійної 

роботи апаратури.



3. Виконання 
заходів з 

удосконалення 
місцевої 
системи 

централізованог 
о оповіщення 

органів влади та 
населення про 

загрозу та 
виникнення 

надзвичайної 
ситуації, 

вдосконалення 
чергово- 

диспетчерської 
служби 

аварійно- 
рятувальних 
підрозділів.

2021 -
2025
роки

Секретар 
Почаївської 
міської ради

Міський 
бюджет

Ефективне 
оповіщення органів 

місцевого 
самоврядування та 

населення 
Почаївської 

територіальної 
громади про НС та 
порядок дій при їх 

виникненні.

2. Створення та 
накопичення 

місцевого 
матеріального 

резерву 
громади для 
виконання 

заходів, 
спрямованих на 
запобігання та 

ліквідацію 
надзвичайних 

ситуацій 
техногенного та 

природного

1. Щорічне 
проведення 

заходів з 
поповнення 

використаних 
матеріальних 

запасів та 
коригування їх 

номенклатури за 
результатами 
проведення 
аварі йно- 

відновлювальни 
х робіт 3 
ліквідації

2021 -
2025 
роки

Секретар 
Почаївської 
міської ради

Міський 
бюджет

Створення 
міського 

матеріального 
резерву та щорічне 
його поповнення 

відповідно до 
номенклатури та 

обсягів



Заходи

Програма захисту населення і територій Почаївської територіальної громади від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки

№ 
з/п

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк 
виконай 

ня 
заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. 
грн. у тому числі:

Очікуваний 
результатС) « 

о Б. сч **
8 .ї СЧ .-

& Б.сч
СЧ « 
о Ł сч

СІ .2 
о Б, сч

о
8 CU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Розвиток 
системи 
зв’язку, 

оповіщення та 
інформатизації 

цивільного 
захисту 

громади на 
2021-2025 роки

1 .Придбання 
встановлення та 

експлуатація 
автоматизованої 

системи 
оповіщення

2021-
2025
роки

Секретар 
Почаївської 
міської ради

Міський
бюджет

Забезпечення 
оповіщення 

керівного складу 
громади та 

населення про 
загрозу або 
виникнення 

надзвичайних 
ситуацій

2.
Телекомунікаці 

йні послуги 3 
експлуатаційно- 

технічного 
обслуговування 

апаратури 
оповіщення.

2021 -
2025
роки

Секретар 
Почаївської 
міської ради

Міський
бюджет

Забезпечення 
щорічного 

підтримання 
системи 

оповіщення 
цивільного захисту 

громади в стані 
готовності до 

використання та 
безперебійної 

роботи апаратури.



характеру наслідків 
надзвичайних 

ситуацій

і--------------------

•
1

3. Виконання 
заходів, 

спрямованих на 
навчання 
населення 
основам 

життєдіяльності 
, діям в 

екстремальних 
ситуаціях

1. Проведення 
змагань дружин 

юних 
пожежних, 

«Школа 
безпеки» і 

забезпечення 
участі у 

обласних 
заходах

2021 -
2025 
роки

Кременецький 
РВУДСНС 
України у 

Тернопільській 
області, Відділ 
освіти молоді і 

спорту 
Почаївської 
міської ради

Міський 
бюджет

Популяризація 
серед дітей та 

молоді здорового 
способу життя. 

Формування у дітей 
та підлітків 

відповідального 
ставлення до 
особистої і 
колективної 

безпеки,здобуття 
практичних 

навичок та умінь 
поведінки в 

екстремальних 
ситуаціях. 
Щорічне 

проведення змагань 
в кількості:

- дружин юних 
пожежних 1 раз; 

- «Школа безпеки»
1 раз

4. Обстеження 
водних об’єктів 

в місцях 
масового 

відпочинку на 
воді

1.Залучення 
рятувально - 
водолазних 

робіт

2021-
2025 
роки

Кременецький 
РВ УДСНС 
України в 

Тернопільській 
області, 

Секретар 
Почаївської 
міської ради

міський 
бюджет

Використання 
водних об’єктів за 

призначенням



5. Виконання 
заходів із 

запобігання та 
ліквідації 

надзвичайних 
ситуацій, подій, 

пожеж

1. Створення 
резерву пально- 

мастильних 
матеріалів для 

пожежно- 
рятувальних 

підрозділів на 
ліквідацію 

надзвичайних 
ситуацій, 

гасіння пожеж 
та проведення 
рятувальних 

робіт, а також 
проведення 3 

особовим 
складом 

районного 
відділу 

тренувань 
(навчань) щодо 

ліквідації
виникнення 
різного виду 

не.

2021 -
2025
роки

Фінансовий 
відділ міської 
ради, Секретар 

Почаївської 
міської 

ради,Кременец 
ький РВ 
УДСНС 

України в 
Тернопільській 

області

Міський 
бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Оперативне 
залучення 
пожежно- 

рятувальної техніки 
для ліквідації НС:

- бензин марки А- 
92
- дизельне паливо

3. Проведення 
аналізу стану 

протипожежног 
0 

водопостачання 
громади, 

небезпечних 
об’єктів та 
здійснення 
комплексу

2021 -
2025
роки

Кременецький 
РВ УДСНС 
України в 

Тернопільській 
області, 

Секретар 
Почаївської 
міської ради

Міський 
бюджет

Утримання в 
справному стані 

джерел 
водопостачання для 

цілей 
пожежогасіння на 
території громади



заходів щодо 
забезпечення 
нормативних 

витрат води на 
пожежогасіння.

Організувати 
заміну та 

ремонт наявних 
пожежних 
гідрантів, 
водойм, 

влаштування 
пірсів. 

Забезпечити
громаду 

необхідним
запасом води 

для цілей 
пожежогасіння.
4. Створення та 

утримання 
підрозділів 

місцевої 
пожежної
охорони

2021-
2025
роки

Секретар
Почаївської

міської ради,
Кременецький Міський

РВ УДСНС бюджет
України в

Тернопільській 
області_______________

Всього по програмі:______
Міський бюджет

Своєчасне 
реагування на НС, 

гасіння пожеж, 
рятування 

потерпілих при 
ДТП, збереження 
майна громади та 

громадян

Секретар міської ради

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0 20,0
20,0 20,0

20,0
20,0

100,0
100,0

С.М. Мамчур



Додаток 2 до Програми

Результативні показники
Програми захисту населення і територій Почаївської територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки

Секретар міської ради

№ Назва завдання Найменування показника Одиниця виміру ( шт. грн.)
1.

Запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру й окремих їх наслідків, 
проведення пошукових, аварійно- 
рятувальних

Показник продукту:
Створення та утримання підрозділів 
місцевої пожежної охорони .Закупівля 
канцелярії та
паливно-мастильних матеріалів

Показник витрат:

5 шт.

Кількість затрачених коштів 100.0 тис.грн.

Показник ефективності:

Середня вартість одного заходу 20.0 тис.грн

Показник якості:

Відношення кількості заходів до 
попереднього періоду. 100%

С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «29» січня 2021 року №108

Про затвердження Програми оборонної, 
мобілізаційної, агітаційної роботи та призову 
на строкову військову службу, військову службу за 
призовом осіб офіцерського складу, військову 
службу за контрактом та реалізації заходів 
мобілізаційної підготовки і оповіщення на 2021-2022 роки»

Відповідно до статті 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», з метою підтримки, відбору та чергового призову громадян 
призивного віку до військової служби, військової служби за призовом осіб 
офіцерського складу та служби за контрактом, Воєнної доктрини України, 
п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму оборонної, мобілізаційної, агітаційної роботи та 
призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу, військову службу за контрактом та реалізації заходів 
мобілізаційної підготовки і оповіщення на 2021-2022 роки, що додається

2. Рішення сесії Почаївської міської ради № 2326 від 26 лютого 2020 
року вважати таким, що втратило чинність

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Коношевська М.В.

В.С.Бойко



«Затверджено»
рішенням сесії
Почаївської міської ради
від «29» січня 2020 року № 108

1. Паспорт Програми
оборонної, мобілізаційної, агітаційної роботи та призову на строкову 
військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського 

складу, військову службу за контрактом та реалізації заходів 
мобілізаційної підготовки і оповіщення на 2021-2022 роки

1 Ініціатор розроблення 
програми

Кременецький об’єднаний міський територіальний 
центр комплектування та соціальної підтримки

2 Дата ,номер і назва 
розпорядчого документа 
органу влади про 
розроблення програми

Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію»

3 Розробник програми Кременецький об’єднаний міський територіальний 
центр комплектування та соціальної підтримки

4 Співрозробники програми Кременецький об’єднаний міський територіальний 
центр комплектування та соціальної підтримки, 
Почаївська міська рада

5 Відповідальний 
виконавець програми

Почаївська міська рада

6 Учасники програми Кременецький об’єднаний міський територіальний 
центр комплектування та соціальної підтримки, 
Почаївська міська рада

7 Термін реалізації 
програми

2021-2022 роки

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської громади

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

80,0 тис. грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

80,0 тис. грн.

Коштів інших джерел -

10 Керівник програми Секретар міської ради Мамчур С.М.



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
Законом України „ Про військовий обов’язок і військову службу ” від 

25.03.1992 р. № 2232-ХІІ (стаття 43) та Постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.03.2002р. №352-2002-п „ Про затвердження Положення про 
підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу та 
прийняття призовників на військову службу за контрактом ” визначені 
основні завдання територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки стосовно забезпечення захисту Вітчизни, її незалежності та 
територіальної цілісності, відбування військової служби, а також правове 
регулювання питань військового обов’язку і військової служби, 
повноваження органів військового управління, порядку приписки громадян 
до призовних дільниць, ведення військового обліку, підготовки і призову 
громадян на військову службу та взаємодії територіальних центрів з 
органами місцевого самоврядування, фінансове і матеріальне забезпечення 
заходів, пов’язаних з організацією військової служби і виконанням 
військового обов’язку.

Вирішити питання відбору та призову жителів Почаївської 
територіальної громади до військової служби за контрактом, відправки їх до 
обласного збірного пункту в м. Тернопіль та у військові навчальні центри в 
сучасних економічних умовах без фінансування із місцевого бюджету 
неможливо.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 
передбачено ряд завдань, що покладаються на виконавчі комітети міських 
рад, серед яких, зокрема: керівництво та контроль за мобілізаційною 
підготовкою підприємств, установ та організацій міста; організація під час 
мобілізації в установленому порядку своєчасного оповіщення та прибуття 
громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації та ін. 
Якісне виконання вказаних завдань можливе за умови ресурсного 
забезпечення роботи спеціалістів та працівників, що залучаються міською 
радою.

Основними завданнями програми є:
- забезпечення паливно-мастильними матеріалами для поставки людських 
ресурсів у військові організаційні структури;

забезпечення постійного контролю і надання дієвої допомоги 
Кременецькому об’єднаному міському територіальному центру 
комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області в організації 
в місті агітаційної роботи, відбору кандидатів на службу за контрактом;
- створення резерву паливно-мастильних матеріалів для забезпечення 
готовності їх до експлуатації та доставки військовозобов’язаних на збірні 
пункти та у військові навчальні центри;
- своєчасне оповіщення громадян, які залучаються до виконання обов’язку 
щодо мобілізації;
- сприяння Кременецькому об’єднаному міському територіальному центру 
комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області у його 
роботі в мирний час та під час мобілізації.



3. Мета програми
Основною метою програми є:
- налагодження дієвої агітаційної роботи по популяризації служби в 

Збройних силах України за контрактом;
- матеріально-технічне забезпечення спільної роботи органів місцевого 

самоврядування та Кременецького об’єднаного міського територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки, правоохоронних органів та 
галузі охорони здоров’я щодо забезпечення роботи призовної дільниці і 
заходів спрямованих на відбір кандидатів на службу за контрактом та їх 
вивчення;

- вирішення проблеми забезпечення паливно-мастильними матеріалами 
та транспортом для оповіщення військовозобов’язаних, та доставки їх до 
обласного пункту збору в м. Тернопіль та у військові навчальні центри.

- збільшення кількості оповіщених осіб, що залучаються до виконання 
обов’язку щодо мобілізації, шляхом виїздів із залученням службового 
транспорту міської ради, що матиме результатом і оперативність, і кількість 
проведення оповіщення. Крім того, програма сприятиме належному обліку: 
осіб, яким вручено повістки; осіб, що відмовились від отримання повісток; 
осіб, які відсутні з різних причин за місцем проживання, тощо.

4.Термін  виконання Програми
Виконання Програми оборонної, мобілізаційної, агітаційної роботи та 

призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу, військову службу за контрактом та реалізації заходів 
мобілізаційної підготовки і оповіщення на 2021-2022 роки» передбачається 
здійснити протягом 2021-2022 роки

5.Фінансове забезпечення Програми

Кошти, які пропонується 
залучити на виконання 
Програми

2021 рік 
(тис. грн.)

2022 рік
(тис. грн.)

Усього витрат 
на виконання 
програми
(тис.грн.)

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі: 40,0 40,0 80,0
Місцевий бюджет 40,0 40,0 80,0

Показники програми за необхідності можуть коригуватися у випадках:
- зміни цін на пальне та матеріально-технічні засоби, які 

використовуються під час здійснення Почаївською територіальною 
громадоюб покладених функцій;

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

б.Заходи програми
Заходи Програми оборонної, мобілізаційної, агітаційної роботи та 

призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу, військову службу за контрактом та реалізації заходів 
мобілізаційної підготовки і оповіщення на 2021-2022 роки» передбачається 
здійснити протягом 2021-2022 роки ( додаток 1)



3. Мета програми
Основною метою програми є:
- налагодження дієвої агітаційної роботи по популяризації служби в 

Збройних силах України за контрактом;
- матеріально-технічне забезпечення спільної роботи органів місцевого 

самоврядування та Кременецького об’єднаного міського територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки, правоохоронних органів та 
галузі охорони здоров’я щодо забезпечення роботи призовної дільниці і 
заходів спрямованих на відбір кандидатів на службу за контрактом та їх 
вивчення;

- вирішення проблеми забезпечення паливно-мастильними матеріалами 
та транспортом для оповіщення військовозобов’язаних, та доставки їх до 
обласного пункту збору в м. Тернопіль та у військові навчальні центри.

- збільшення кількості оповіщених осіб, що залучаються до виконання 
обов’язку щодо мобілізації, шляхом виїздів із залученням службового 
транспорту міської ради, що матиме результатом і оперативність, і кількість 
проведення оповіщення. Крім того, програма сприятиме належному обліку: 
осіб, яким вручено повістки; осіб, що відмовились від отримання повісток; 
осіб, які відсутні з різних причин за місцем проживання, тощо.

4.Термін виконання Програми
Виконання Програми оборонної, мобілізаційної, агітаційної роботи та 

призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу, військову службу за контрактом та реалізації заходів 
мобілізаційної підготовки і оповіщення на 2021-2022 роки» передбачається 
здійснити протягом 2021-2022 роки

З.Фінансове забезпечення Програми

Кошти, які пропонується 
залучити на виконання 
Програми

2021 рік
(тис. грн.)

2022 рік
(тис. грн.)

Усього витрат 
на виконання 
програми 
(тис.грн.)

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі: 40,0 40,0 80,0
Місцевий бюджет 40,0 40,0 80,0

Показники програми за необхідності можуть коригуватися у випадках: 
- зміни цін на пальне та матеріально-технічні засоби, які

використовуються під час здійснення Почаївською територіальною 
громадоюб покладених функцій;

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

б.Заходи програми
Заходи Програми оборонної, мобілізаційної, агітаційної роботи та 

призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 
офіцерського складу, військову службу за контрактом та реалізації заходів 
мобілізаційної підготовки і оповіщення на 2021-2022 роки» передбачається 
здійснити протягом 2021-2022 роки (додаток 1)



7.Очікувані результати
Виконання програми надасть змогу:

- організувати належний процес залучення громадян до виконання обов’язку 
щодо мобілізації;
- забезпечити своєчасне оповіщення з питань мобілізації;
- налагодити співпрацю з питань правоохоронними органами щодо розшуку 
осіб, які ухиляються від мобілізації.
- якісне інформування населення щодо можливості та перспектив служби за 
контрактом;
- підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення 
можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни;

створення резерву паливно-мастильних матеріалів та доставка 
військовозобов’язаних на збірні пункти, військові навчальні центри; 
Реалізація програми в Почаївській територіальній громаді сприятиме:
- забезпеченню своєчасного виконання державного замовлення на 
укомплектування Збройних Сил України військовослужбовцями 
контрактниками;
- забезпеченню своєчасного та повноцінного оповіщення громадян щодо 
строкової військової служби та військової служби за контрактом;
- забезпеченню створення матеріально-технічного резерву

8. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва.



Додаток 1 до програми

Заходи
Програми оборонної, мобілізаційної, агітаційної роботи та призову на строкову 

військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову 
службу за контрактом та реалізації заходів мобілізаційної підготовки і оповіщення на 

2021-2022 роки

№ 
п/п

Назва заходу Відповідальні 
виконавці

Строки 
виконанн 

я

Джерела 
фінансуван 

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування , 
тис. грн.

Очікуваний 
результат

2021 2022
1 Виготовлення та 

розміщення 
агітаційних матеріалів 
щодо військової 
служби за контрактом

Почаївська міська 
рада,
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної
підтримки

2021-
2022

Місцевий 
бюджет

Закупівля 
банерів, 
плакатів, 
агітаційних 
матеріалів

2 Формування паливно- 
мастильного резерву 
на оповіщення та 
доставку потенційних 
кандидатів на 
навчальні збори до м. 
Тернопіль та військові 
навчальні центри

Почаївська міська 
рада,
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної
підтримки

2021-
2022

Місцевий 
бюджет 0 0

Закупівля 
паливно- 

мастильних 
матеріалів

3 Організація 
допризовної 
підготовки та 
приписка юнаків до 
призовної дільниці

Почаївська міська 
рада,
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної
підтримки

2021-
2022

Місцевий 
бюджет 0 0 Закупівляканцт 

оварів

4 Організація призову 
громадян на строкову 
військову службу 
Закупівля:
-канцтовари

-Паливно-мастильні 
матеріали

Почаївська міська 
рада,
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної
підтримки

2021-
2022

Місцевий 
бюджет

40,0 40,0

Закупівля:

Паливно- 
мастильні 
матеріали



5 Призов громадян 
України на військову 
службу за призовом 
осіб офіцерського 
складу

Почаївська міська 
рада,
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної
підтримки

2021-
2022

Місцевий 
бюджет 0 0

Закупівля: 
Паливно- 
мастильні 
матеріали

6 Організація відбору 
громадян на військову 
службу за контрактом

Почаївська міська 
рада,
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної
підтримки

2021-
2022

Місцевий 
бюджет

0 0 Закупівля:
Паливно- 
мастильні 
матеріали

7 Мобілізаційна 
підготовка людських і 
транспортних ресурсів

Почаївська міська 
рада,
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної
підтримки

2021-
2022

Місцевий 
бюджет

0 0 Закупівля:
Канцтовари

Паливно- 
мастильні 
матеріал

8 Організація 
забезпечення 
навчальних зборів, 
стрілецьких днів та 
заходів територіальної 
оборони

Почаївська міська 
рада, 
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної
підтримки

2021-
2022

Місцевий 
бюджет 0 0

Закупівля: 
Паливно- 
мастильні 
матеріали

9 Реалізація 
мобілізаційних 
заходів(створення бази 
мобілізаційного 
розгортання)

Почаївська міська 
рада, 
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної 
підтримки

2021-
2022

Місцевий 
бюджет

0 0 Закупівля:
Канцтовари

Паливно- 
мастильні 
матеріали

10. Проведення перевірок 
стану військового 
обліку на території, що 
перебуває у 
комунальній власності 
Кременецької ОТГ чи 
у зоні відповідальності 
міської ради

Почаївська міська 
рада, 
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної
підтримки

2021-
2022

Місцевий 
бюджет

0 0
Закупівля:
Канцтовари

Паливно- 
мастильні 
матеріали

11. Переобладнання Почаївська міська 2021- Місцевий 0 0 Закупівля:



робочих місць у 
Територіальному 
центрі комплектування 
та соціальної 
підтримки 
(Кременецькому 
ОМВК) згідно 
затверджених 
стандартів

рада, 
Кременецький 
об’єднаний 
міський 
територіальний 
центр 
комплектування 
та соціальної
підтримки

2022 бюджет Зв'язок

ПЕОМ

Меблі

РАЗОМ 8С1,0

п

Секретар міської ради С.М. Мамчур



Додаток 2 до Прог рами

№ Назва завдання Найменування показника Одиниця виміру ( шт. 
грн.)

1. Забезпечення оповіщення Показник продукту:
громадян щодо строкової 
військової служби та військової 
служби за контрактом

Закупівля канцелярії та 
паливно-мастильних 
матеріалів

11шт.

Показник витрат:
Кількість затрачених 
коштів

80,0 тис.грн.

Показник ефективності:
Середня вартість одного 
заходу

7,27 тис.грн

Показник якості:
Відношення кількості 
заходів до попереднього 
періоду.

100%

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «29 » січня 2021 року №109

Про умови організації 
громадських робіт та їх 
фінансування у 2021р.

Розглянувши лист Кременецької районної філії Тернопільського 
обласного центру зайнятості № 23-02/630 від 11.12.2020р., керуючись ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону 
України "Про зайнятість населення", постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2013 року № 175 "Про затвердження Порядку організації 
громадських та інших робіт тимчасового характеру", воаховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік громадських робіт у 2021 році на території 
Почаївської територіальної громади, що мають суспільну корисну 
спрямованість, відповідають потребам Почаївської територіальної громади 
та сприяють її соціальному розвитку, згідно додатку 1

3. Фінансування громадських робіт проводити пропорційно рівними 
частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття в межах асигнувань, затверджених в міському бюджеті та 
ФЗДССВБ на такі цілі.

4. Організацію проведення громадських робіт покласти на Почаївський 
комбінат комунальних підприємств.

5. Контроль за виконанням даного пішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власності. житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, /транспорту та благоустрою .

Міський голова

Коношевська М.В.

Бойко



Додаток 1 до рішення 
Почаївської міської ради 
№ 109 від « 29» січня 2021 р.

Перелік громадських робіт на території Почаївської територіальної 
громади

- благоустрій та озеленення території населених пунктів, об'єктів соціальної 
сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх 
смуг;
- інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та 

робота з документацією;
- підсобні роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об'єктів соціальної 
сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і 
охорони здоров’я, будинків^інтернаті в (пансіонатів) для громадян похилого 
віку, осіб з інвалідністю та дітей, дитячих оздоровчих таборів, притулків для 
неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання);
- роботи, пов’язані з ремонтом тепло - та водопостачання, вулично-дорожньої 
мережі на території громади;
- роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 
водоймищ, русел річок, укріпленням дамб, мостових споруд;
- прибирання та збір (заготівля) вторинної сировини (макулатура, поліетилен, 
склобій, пет-пляшка, відходи пінопласту, ганчір‘я) в громадських місцях та 
зонах відпочинку міста, придорожніх смугах;
- впорядкування території населених пунктів з метою ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку;
- впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних 
місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території населеного 
пункту;
- розчищення населених пунктів від снігових заметів в місцях, де немає 
доступу для техніки;
- знищення бур’янів.

інші доступні види трудової діяльності (кваліфікованого та 
некваліфікованого характеру), що проводяться за рахунок коштів 
підприємств, установ та організацій, і які сприяють соціальному та 
економічному розвитку регіону та тимчасовій зайнятості населення.

Секретар міської ради С.М. Мамчур



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29 » січня 2021 року № 4^0

Про втрату чинності деяких рішень
Почаївської міської ради

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вважати такими, що втратили чинність рішення Почаївської міської 
ради, а саме:

1.1 Рішення Почаївської міської ради № 1170 від 11 листопада 2009 року 
«Про затвердження Положення про адміністративну комісію при 
виконавчому комітеті Почаївської міської ради».

1.2 Рішення Почаївської міської ради № 1874 від 5 грудня 2014 року «Про 
утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Почаївської міської ради».

1.3 Рішення Почаївської міської ради № 1299 від 4 червня2018 року «Про 
внесення змін до рішення 44-ї сесії від 05.12.2014 року №1874 « Про 
утворення адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Почаївської міської ради».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту

Міський голов



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року № Ш

Про затвердження передавального 
акту Старопочаївської сільської ради

Керуючись ст.26, п. 6 і Розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.107 Цивільного Кодексу 
України, рішенням Почаївської міської ради № 13 від 03.12.2021р. «Про початок 
реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Почаївської міської ради», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт Старопочаївської сільської радиг 
Кременецького району до Почаївської міської ради Кременецького району 
згідно додатку 1.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року №112

Про затвердження передавального 
акту Будківської сільської ради

Керуючись ст.26, п. 6і Розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.107 Цивільного Кодексу 
України, рішенням Почаївської міської ради № 13 від 03.12.2021р. «Про початок 
реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Почаївської міської ради» із 
змінами, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт Будківської сільської ради Кременецького 
району до Почаївської міської ради Кременецького району згідно додатку 1.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року №113

Про ліквідацію Будківської 
сільської виборчої комісії

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА::

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу Будківську сільську виборчу 
комісію Кременецького району, Тернопільської області, код 34038828, 
юридична адреса: 47022, Тернопільська обл., Кременецький р-н, село 
Валігури.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення Будківської сільської виборчої 
комісії Кременецького району Тернопільської області у складі:
голова комісії - Пацула Віталій Федорович - староста сіл Будки, Валігури, 
Комарівка;
член комісії - Мамчур Сергій Миколайович;
член комісії - Бондар Галина Володимирівна.
Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: 47025, 
Тернопільська область, Кременецький район, місто Почаїв, вулиця 
Возз’єднання, 16.

3. Голові ліквідаційної комісії Пацулі Віталію Федоровичу подати дане 
рішення державному реєстратору для внесення до Єдиного державного 
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи Будківської 
сільської виборчої комісії Кременецького району Тернопільської області.

на комісію з питань прав 
та регламенту.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року № 114

Про ліквідацію Лідихівської 
сільської виборчої комісії

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу Лідихівську сільську 
виборчу комісію Кременецького району, Тернопільської області, код. 
33532714, юридична адреса: 47050, Тернопільська обл., Кременецький р-н, 
село Лідихів.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення Лідихівської сільської 
виборчої комісії Кременецького району Тернопільської області у складі: 
голова комісії - Заревняк Алла Василівна - староста села Лідихів;
член комісії - Мамчур Сергій Миколайович;
член комісії - Бондар Галина Володимирівна.
Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: 47025, 
Тернопільська область, Кременецький район, місто Почаїв, вулиця 
Возз’єднання, 16.

3. Голові ліквідаційної комісії Заревняк Аллі Василівні подати дане рішення 
державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру 
запису про рішення щодо припинення юридичної особи Лідихівської 
сільської виборчої комісії Кременецького району Тернопільської області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської 
етики

//ф о
1 < J /

Міський г ОДОЙ
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Максимчук С.В.
Бондар Г.В.
Мамчур С.М.

їй, законності, депутатської діяльності,

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року №115

Про ліквідацію Лосятинської 
сільської виборчої комісії

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу Лосятинську сільську 
виборчу комісію Кременецького району, Тернопільської області, код 
34038854, юридична адреса: 47052, Тернопільська обл., Кременецький р-н, 
село Лосятин.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення Лосятинської сільської 
виборчої комісії Кременецького району Тернопільської області у складі: 
голова комісії - Придатко Віктор Миколайович - староста сіл Лосятин, 
Борщівка;
член комісії - Мамчур Сергій Миколайович;
член комісії - Бондар Галина Володимирівна.
Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: 47025, 
Тернопільська область, Кременецький район, місто Почаїв, вулиця 
Возз’єднання, 16.

3. Голові ліквідаційної комісії Придатку Віктору Миколайовичу подати дане 
рішення державному реєстратору для внесення до Єдиного державного 
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи 
Лосятинської сільської виборчої комісії Кременецького району 
Тернопільської області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 
ет

Максимчук С.1 
Бондар Г.В.
Мамчур С.М.

Міськи



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року №116

Про ліквідацію Ридомильської 
сільської виборчої комісії

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу Ридомильську сільську 
виборчу комісію Кременецького району, Тернопільської області, код ч 
34038964, юридична адреса: 47060, Тернопільська обл., Кременецький р-н, 
село Ридомиль.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення Ридомильської сільської 
виборчої комісії Кременецького району Тернопільської області у складі: 
голова комісії - Кужель Святослав Михайлович - староста села Ридомиль; 
член комісії - Мамчур Сергій Миколайович;
член комісії - Бондар Галина Володимирівна.
Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: 47025, 
Тернопільська область, Кременецький район, місто Почаїв, вулиця 
Возз’єднання, 16.

3. Голові ліквідаційної комісії Кужелю Святославу Михайловичу подати дане 
рішення державному реєстратору для внесення до Єдиного державного 
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи 
Ридомильської сільської виборчої комісії Кременецького району 
Тернопільської області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 
ЄТИ1

МІСЬКИЙ

Максимчук С.В.Максимчук С.В.

Бондар Г.В.

Мамчур С.М.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року

Про ліквідацію Старопочаївської 
сільської виборчої комісії

№ 117

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу Старопочаївську сільську 
виборчу комісію Кременецького району, Тернопільської області, код. 
34038807, юридична адреса: 47027, Тернопільська обл., Кременецький р-н, 
село Старий Почаїв, вулиця Шевченка.

2. Створити ліквідаційну комісію з припинення Старопочаївської сільської 
виборчої комісії Кременецького району Тернопільської області у складі: 
голова комісії - Горпинюк Микола Васильович - староста села Старий 
Почаїв;
член комісії - Мамчур Сергій Миколайович;
член комісії - Бондар Галина Володимирівна.
Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії за адресою: 47025, 
Тернопільська область, Кременецький район, місто Почаїв, вулиця 
Возз’єднання, 16.

3. Голові ліквідаційної комісії Горпинюку Миколі Васильовичу подати дане 
рішення державному реєстратору для внесення до Єдиного державного 
реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи 
Старопочаївської сільської виборчої комісії Кременецького району 
Тернопільської області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ь прав людини, законності, депутатської діяльності,
етики

Максимчук С.В.

Бондар Г.В.

Мамчур С.М.

МІСЬКИЙ

и л, . ї vA

/■

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
почаївська міська рада 

восьмі .клння 
друі :сія

РІП 1ІЯ

від «29» січня 2021 року №118

Про ліквідацію Старотаразької 
сільської виборчої комісії

Керуючись Законом України «1. місцеве самоврядування в Україні», 
Цивільним кодексом України, Заког України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - ні . нсмців та громадських формувань», 
враховуючи висновки і пропозиції по . ої комісії міської ради з питань прав 
людини, законності, депутатської ді; юті, етики та регламентуПочаївська 
міська рада

ВИР АЛЛ:

1. Припинити шляхом ліквідації . гічну особу Старотаразьку сільську 
виборчу комісію Кременецьке . юну, Тернопільської області, код 
34038849, юридична адреса: 47(- шопільська обл., Кременецький р-н, 
село Старий Тараж.

2. Створити ліквідаційну комісію припинення Старотаразької сільської
виборчої комісії Кременецького Тернопільської області у складі:
голова комісії - Наклюцька Юлі олаївна - староста сіл Старий Тараж, 
Комарин;
член комісії - Мамчур Сергій У і ювич; 
член комісії - Бондар Галина Во рівна.
Визначити місцезнаходження .............ійпої комісії за адресою: 47025,
Тернопільська область, Крем. \ район, місто Почаїв, вулиця
Возз’єднання, 16.

3. Голові ліквідаційної комісії і Г. >кій Юлії Миколаївні подати дане 
внесення до Єдиного державного

... ю припинення юридичної особи 
комісії Кременецького району 

юля покласти на постійну комісію 
іконності, депутатської діяльності,

4.

рішення державному реєстрам 
реєстру запису про рішеї:. 
Старотаразької сільської 
Тернопільської області. 
Контроль за виконанням дай 
міської 
етики

Міський
Максимчук С.В.
Бондар Г.В.
Мамчур С.М.

,и зі Пите 
И'Тарегламенту. Л

чаАа р а і

нь прав л

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від 29 січня 2021 р.

Про надання дозволу на безкоштовне 
харчування дітей з особливими потребами 
в закладах загальної середньої освіти

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.56 Закону України «Про освіту», п.7, ст.20 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на безкоштовне харчування ( за кошти місцевого бюджету) 
дітей пільгових категорій з особливими потребами ( за посвідченнями) у 
закладах загальної середньої освіти Почаївської міської ради в кількості 31 
дитини з 01.01. 2021 року до 31.05. 2021 року, в межах встановлених річних 
асигнувань на харчування, а саме:

- 03 Почаївська ЗОШ І-Ill ст. -13 дітей
- філія Старотаразька ЗОШ І-1І ст. - 2 дитини
- Лосятинська гімназія -1 дитина
- Будківська гімназія - 2 дитини
- Комарівська гімназія -3 дитини
- Староїючаївська ЗОНІ 1-111 ступенів - 2 дитини
- Ридомильська ЗОШ І-Ill ступенів - 7 дітей
- Лідихівська ЗОШ 1-111 ступенів - 1 дитина

2. Контро^^за дМКоз'г&цням даного рішення покласти на постійну комісію з

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року

Про затвердження повноважень
депутатів Почаївської міської ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити повноваження депутатів Почаївської міської ради восьмого 
скликання по населених пунктах Почаївської територіальної громади, 
згідно переліку (Додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності,
етики та регламенту.

В.С. БОЙКО



Додаток 1 
до рішення міської ради 
від «29»січня 2021 року №

Перелік 
закріплених депутатів за вулицями м. Почаїв та населеними пунктами Почаївської 

територіальної громади

№ 
вибор 
чого 

округу
Прізвище, ім’я, по батькові 

депутата
Опис меж закріплених повноважень

1 Гичка Галина Іванівна м. Почаїв - вул. Кременецька, Садова, Спортивна
2 Гонтарук Михайло Андрійович м. Почаїв - вул. Лосятинська, Сонячна, Медова, 

Ковальська, Верхня, Нижня
3 У Йван Руслан Васильович м. Почаїв - вул. Винниченка, Макаренка, 

Л.Українки, Паркова
4 Мамчур Сергій Миколайович с. Лідихів
5 Вихованець Дмитро Степанович с. Старий Почаїв
6 Замковський Микола Вікторович м. Почаїв - вул. М.Рожко, Плетянка, Молодіжна
7 Зіневич Валерій Станіславович с. Комарівка
8 Зіньковський Микола Григорович м. Почаїв - вул. Заньковецької, І.Франка, 

Крушельницької, Толстого, Фабрична
9 Іськов Руслан Петрович м. Почаїв - вул. Героїв УПА, с. Затишшя
10 Капрічук Андрій Володимирович м. Почаїв - вул. Козацька, М.Вовчка, Миру, 

Південна, Галицька, Космонавтів
11 Красевич Ярослав Васильович м. Почаїв - вул. Монастирська, Грушевського, 

Озерна, Стельмащука, Граби, Ясна, Польова
12 Кухаревич Варвара Омелянівна м. Почаїв - вул. Старотаразька, Вишнева, 

Бригадна, Шкільна, С. Жука
13 Фотан Марія Степанівна с. Борщівка
14 Чорнобай Любов Іванівна м. Почаїв - вул. Котляревського, Шатківського, 

Хворостецького, Нова, Гоголя, Дачна
15 Марутовський Валерій 

Володимирович
м. Почаїв - вул. Варшавська, Гайова, Стефаника, 
Чайковського, Шалівка

16 Наклюцька Оксана Богданівна м. Почаїв - вул. Березина, Сагайдачного, Злуки
17 Остапчук Микола Вікторович м. Почаїв - вул. Возз’єднання, Липова, Дружби
18 Паляниця Тарас Михайлович с. Старий Тараж, с. Комарин
19 Руднік Микола Володимирович м. Почаїв - вул. Наливайка, Перемоги, Гагаріна, 

Квіткова, Я. Мудрого
20 Сімащук Валентина Миколаївна м. Почаїв - вул. Хмельницького, Дорошенка, 

Суворова
21 Сович Микола Михайлович с. Ридомиль
22 Стахановська Лариса Вікторівна с. Лосятин
23 Сухомлин Тетяна Михайлівна с. Будки, с. Валігури
24 Петровський Олександр 

Нестерович м. Почаїв - вул. Волинська, Юридика, Лісова

25 Трофимлюк Георгій Борисович м. Почаїв - вул. Радивилівська, Тиха, О.Вишні
26 Щербюк Андрій Павлович м. Почаїв - вул. Шевченка, Промислова

Секретар міської ради С.М. Мамчур

/7



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29 » січня 2021 року № ■/ZZ'

Про звернення до Президента України Володимира Зеленського, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг 
щодо неприпустимості підвищення тарифів на 
комунальні послуги для населення

Враховуючи пропозицію депутатської комісії з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності, етики та регламенту у Почаївській 
міській раді, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернення депутата Почаївської міської ради Тетяни Сухомлин взяти
до уваги.

2. Звернення депутатів Тернопільської обласної ради взяти до уваги.
3. Доручити виконавчому апарату Почаївської міської ради звернутися до 

Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна 
України, Антимонопольного комітету, Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг щодо неприпустимості підвищення тарифів на комунальні
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року № 123

Про внесення змін до Статуту
КНП «Почаївська РКЛ»
Почаївської міської ради

Розглянувши подання КНП «Почаївська РКЛ» Почаївської міської ради від 
21.01.2021р. № 90, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», п. 11 ч. 1 ст. 15, п. 8 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту Комунального некомерційного підприємства 
«Почаївська районна комунальна лікарня» Почаївської міської ради та 
викласти п.б. 5. Статуту в наступній редакції: «Статутний капітал 
Підприємства становить 12 057 477, 75 (дванадцять мільйонів п’ятдесят сім 
тисяч чотириста сімдесят сім гривень сімдесят п’ять копійок)».

2. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства 
«Почаївська районна комунальна лікарня» Почаївської міської ради в новій 
редакції з урахуванням пункту 1 даного рішення.

3. Провести Державну реєстрацію змін до установчих документів 
Комунального некомерційного підприємства «Почаївська районна 
комунальна лікарня» Почаївської міської ради в органах юстиції у 
визначений чинним законодавством України термін.

4.
планування соціально- 

итку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
/

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань фінансів, бюджету, 
економг

Є* 'o'

Міськи
Максимчук Є 
Мамчур G.M. 
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Почаївської
міської ради

«Л Л » 2021р. № і

СТАТУТ

Комунального некомерційного підприємства 
«Почаївська районна комунальна лікарня» 

Почаївської міської ради 
(нова редакція)

Почаїв



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Почаївська районна комунальна 
лікарня» Почаївської міської ради (надалі - Підприємство) є лікарняним 
закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним 
підприємством, що надає послуги вторинної/спсціалізованої медичної допомоги 
будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України 
та ним Статутом.

1.2. Підприємство створене за рішенням Почаївської міської ради (надалі
Засновник) від «24» грудня 2020 року № 101 ( четверте пленарне засідання 1
сесії 8 скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» шляхом реорганізації комунального некомерційного підприємства 
«Почаївська районна комунальна лікарня».

1.3. Майно Підприємства є власністю Почаївської територіальної громади в особі 
І Іочаївської міської ради.

1.4. Підприємство є правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків 
комунального некомерційного підприємства «Почаївська районна комунальна 
лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області.

1.5. Підприємство створене на базі майна комунальної власності Почаївської 
міської ради.

1.6. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є 
Почаївська територіальна громада в особі Почаївської міської ради (надалі 
Засновник). В галузевому відношенні підпорядковується управлінню охорони 
здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Підприємство є 
підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.7. Підприємство здійснює господарську нскомерційну діяльність, спрямовану 
на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх 
частини серед засновників (учасників), працівників комунального 
некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

1.9. 11е вважається розподілом доходів І Іідгіриємства, в розумінні п. 1.8 Статуту, 
використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для 
фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації 
мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
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1.10. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров’я 
наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, 
загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів 
виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. І Іаймснування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства - Комунальне некомерційне 
підприємство «Почаївська районна комунальна лікарня» Почаївської міської 
ради;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: - КПП «Почаївська РКЛ».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 47025, Тернопільська обл., Кременецький 
р-н, м.Почаїв, вул.Возз’єднання,19.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного 
обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та 
обсязі, встановлених законодавством України.

3.2.1. Створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення 
доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного 
управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного 
використання майна та інших ресурсів 1 Іідприємства;

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є: 3.2.1. 
Створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та 
якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління 
внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання 
майна та інших ресурсів Підприємства;

3.2.2. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та 
платній основі послуг первинної паліативної допомоги, 
вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі 
екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики,
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діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, 
медичного контролю за перебігом вагітності;

3.2.3. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та 
відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги 
(спеціалізована медична практика);

3.2.4. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш 
високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом 
направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому 
законодавством;

3.2.5. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з мстою 
забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та 
ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

3.2.6. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 
видачею листків непрацездатності;

3.2.7. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою 
працездатності;

3.2.8. Проведення профілактичних оглядів;

3.2.9. Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання 
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

3.2.10. Здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної 
для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного 
процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового 
потенціалу 1 Іідприємства.

3.3. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну 
практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених 
Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, 
визначеному законодавством України.

3.4. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не 
передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

4.1. Підприємство має право безпосередньо надавати лише ті види медичних 
послуг та медичної (лікувально-профілактичної) допомоги, що дозволені йому 
на підставі відповідної ліцензії га результатів державної акредитації.
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4.2. У разі, коли особа, яка звернулася до Підприємства, потребує медичних 
послуг, що не можуть бути надані безпосередньо Підприємством з 
використанням його власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, 
Підприємство зобов'язане направити гаку особу до іншого закладу охорони 
здоров'я чи фахівця, який може забезпечити надання відповідних послуг. 
Єдиною підставою для отримання медичних послуг у Підприємстві є стан 
здоров’я особи та необхідність надання їдких послуг, підтверджена наявністю в 
конкретної особи відповідних медичних показань. Підприємство не має права 
відмовляти у наданні медичних послуг будь-якій особі через те, що постійне 
місце її проживання знаходиться поза межами Кременецького району та м. 
Почаїв чи з огляду на інші, не пов’язані зі станом здоров’я обставини.

4.3. Черговість доступу осіб, які звернулися до Підприємства, до медичних 
послуг регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю надання 
послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров'ю 
конкретної особи.

4.4. Госпіталізація у стаціонарні відділення Підприємства здійснюється лише у 
разі наявності в пацієнта медичних показань, що зумовлюють необхідність 
цілодобового медичного контролю за станом здоров'я пацієнта та/або 
цілодобового безперервного медичного втручання, які не можуть бути 
забезпечені поза стаціонаром, або у разі, коли госпіталізація є обов'язковою у 
зв’язку з вимогами законодавства.
4.5. Рішення про госпіталізацію у стаціонарні відділення Підприємства Л 
приймається лікарем, уповноваженим на це Керівником Підприємства, після 
ознайомлення із станом здоров’я особи та отримання згоди цієї особи, її 
законного представника (за винятком випадків, коли згідно з законом гака згода 
для госпіталізації не є погрібною).
4.6. У разі, коли стан здоров'я особи вимагає невідкладної госпіталізації до 
відділення Підприємства, але при цьому в Підприємстві відсутні вільні місця, 
або Підприємство не має права надавати необхідні зазначеній особі медичні 
послуги за умовами ліцензування та державної акредитації, або госпіталізація 
зазначеної особи до І Іідприємства є неможливою за епідеміологічними умовами 
та критеріями, Підприємство після надання невідкладної допомоги забезпечує в 
разі потреби перевезення пацієнта до іншого закладу охорони здоров’я за 
попереднім погодженням цього питання з відповідним закладом охорони 
здоров'я. При цьому до іншого закладу охорони здоров’я, куди спрямовується 
пацієнт, передається копія відповідної медичної документації з інформацією про 
стан здоров'я особи та заходи, вжиті у Підприємстві.
4.7. Якщо інше не передбачено законодавством, виписка з стаціонарних 
відділень Підприємства здійснюється у разі:
4.7.1. коли стан здоров'я госпіталізованої особи не вимагає подальшого 
лікування в умовах стаціонару;
4.7.2. наявності бажання госпіталізованої особи чи її законного представника;
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4.7.3. коли госпіталізована особа порушує правила внутрішнього розпорядку 
Підприємства, але при цьому відсутня небезпека того, що відмова від 
продовження перебування такої особи в стаціонарі чи припинення надання їй 
медичних послуг можуть спричинити безпосередню загрозу для її життя чи 
здоров’я або для життя чи здоров’я інших осіб.

4.8. Якщо законний представник госпіталізованої особи наполягає на виписці 
цієї особи із стаціонарного відділення Підприємства, а стан здоров’я зазначеної 
особи вимагає продовження лікування в стаціонарних умовах, Керівник 
Підприємства чи уповноважений ним лікар може відмовити у виписці до 
моменту винесення рішення у цій справі відповідним органом опіки та 
піклування чи судом, за винятком випадків, коли законодавством встановлений 
інший порядок вирішення цього питання.

4.9. Особа, яка вимагає виписки зі стаціонарного відділення Підприємства за 
власним бажанням, повинна бути поінформована лікарем про можливі наслідки, 
які можуть бути спричинені для її здоров’я припиненням лікування у стаціонарі. 
Така особа має письмово засвідчити факт виписки з лікарні за власним бажанням 
та отримання зазначеної у цьому пункті інформації лікаря. У випадку відмови 
особи від такого засвідчення лікар зобов’язаний зробити відповідний запис у 
медичній документації зазначеної особи.

4.10. Якщо законний представник, опікун чи піклувальник не забирає 
неповнолітню чи недієздатну особу після виписки із стаціонарного відділення 
Підприємства, Підприємство має невідкладно повідомити про це місцеву раду за» 
місцем проживання виписаної особи. Транспортування такої особи до 
постійного місця проживання забезпечується за рахунок коштів відповідної 
місцевої ради.

4.11. При наданні медичних послуг Підприємство зобов’язане забезпечувати 
дотримання відповідних пов’язаних з наданням медичної допомоги особистих 
немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими 
законами України.

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС

5.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов'язки 
юридичної особи І Іідприємство набуває з дня його державної реєстрації.

5.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є 
комунальною власністю Почаївської міської ради на праві оперативного 
управління.

5.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує 
свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, 
самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за 
цінами ( тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
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5.4. Для закупівлі товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури 
закупівель, визначені Законом України «Про публічні закупівлі», якщо інше не 
встановлено законодавством України.

5.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 
неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 
органами добровільно або за рішенням суду.

5.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство 
залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види 
ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

5.7. Підприємство мас самостійний баланс, рахунки в установах банків, 
Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, 
штампи, а також бланки з власними реквізитами.

5.8. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та 
особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у 
справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

5.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

5.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну 
практику. 1 Іідприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, 
які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

6.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Почаївської міської ради та 
закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства 
становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а 
також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у 
самостійному балансі Підприємства. Підприємство володіє та користується 
зазначеним майном.

6.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом 
розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, 
без попередньої згоди Засновника. Підприємство не мас права, без згоди 
власника, безоплатно передавати належне йому майно третім особам 
(юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених 
законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну
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лянку, що знаходиться в користуванні підприємства, або її відчуження, 
вирішуються виключно Засновником.

6.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

?.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення 
Засновника про перетворення комунальної бюджетної установи у комунальне 
некомерційне підприємство;

6.3.2. Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів (бюджетні 
кошти);

6.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди 
Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та 
інше майно, отримані у порядку, встановленому законодавством України, від 
надання платних послуг населенню, за договорами з підприємствами, 
установами і організаціями;

6.3.4. І (ільові кошти;

6.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, 
по реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій 

медичного обслуговування населення;

6.3.6. Кредити банків;

6.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

6.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і 
фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

6.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством 
України;

6.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, 
передбачених законодавством України.

6.5. Статутний капітал Підприємства становить 12 057 477,75 (дванадцять 
мільйонів п’ятдесят сім тисяч чотириста сімдесят сім гривень сімдесят п'ять 
копійок).
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6.6. І Іідприємсгво може одержувати кредити для виконання статутних завдань 
під гарантію Засновника.

6.7.1 Ііднриємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві 
оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до 
законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого 
самоврядування.

6.8. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно 
організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську 
га медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за 
відповідними напрямами діяльності Підприємства.

6.9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до 
законодавства України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

7.1. Підприємство має право:

7.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 
підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для 
отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на 
І Іідприємсгво завдань.

7.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 
діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх 
завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності 
кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

7.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами 
відповідно до законодавства України, рішень Засновника та уповноваженого 
органу управління.

7.1.4 Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до 
законодавства.

7.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, 
визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.

7.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний 
ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
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7.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

7.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими 
установами та фізичними особами-гіідгіриємцями.

7.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його 
компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

7.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до 
законодавства України.

7.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України, 
ухвалам Почаївської міської ради, наказам уповноваженого органу Управління.

7.2. І Іідприємство зобов’язане:

7.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної прані, забезпечувати 
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування.

7.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та 
статистичну звітність згідно з законодавством.

Є
7.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно- 
правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно- 
правовими актами та цим Статутом.

7.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності 
Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі 
охорони здоров’я.

7.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових 
платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного 
законодавства України.

7.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення 
кваліфікації працівників.

7.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення 
діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього 
Статуту.

9



8. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

8.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на 
основі поєднання прав Засновника та Директора Підприємства.

8.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює 
керівник Підприємства - Директор, який призначається на посаду і звільняється 
з неї за рішенням Засновника відповідно до порядку, визначеного 
законодавством України та відповідним рішенням Почаївської міської ради, та 
який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони 
здоров'я України. Сірок найму, права, обов'язки і відповідальність керівника 
І Іідприємства, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму 
визначаються контрактом.

Директор ( виконуючий обов'язки директора) погоджує із Засновником 
свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України, а також 
інформує Засновника про свою тимчасову втрату працездатності.

8.3. І іаглядова рада І Іідприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує 
діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, 
організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її комітетів, порядок 
призначення членів І Іаглядової ради затверджується рішенням Засновника.

8.4. Засновник (Власник):
8.4.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, 
призначає комісію з реорганізації та ліквідаційну комісію, затверджує 
передавальний акт, розподільчий та ліквідаційний баланс;

8.4.2. Затверджує типовий Статут Підприємства та зміни до нього;

8.4.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

8.4.4. Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює 
контроль за його виконанням;

8.4.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими 
використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 
управлінні, кредитні договори та договори застави;

8.4.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 
комунальною власністю Почаївської міської ради та закріплене за 
Підприємством на праві оперативного управління;
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8.4.7. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, 
призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує 
ліквідаційний баланс;

8.5. Директор Підприємства:

8.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в 
органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у 
відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені 
документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим 
посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах 
Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші 
рахунки.

8.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що 
віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та 
Уповноваженого органу управління.

8.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної 
допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.

8.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і 
плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, 
виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що 
надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного 
управління Підприємству майна комунальної власності Почаївської міської ради 
і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених 
І Іідприємством договорів.

8.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства 
відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне 
використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві 
оперативного управління майна.

8.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає ’ вказівки, 
обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

8.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 
документації.

8.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, повідомляє 
відповідні органи про будь-які зміни в даггих про Підприємство, внесення яких 
до Сдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-гіідприємців та 
громадських формувань є обов’язковим.
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8.5.9. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 
працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю 
рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками 
Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками 
правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення 
фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в 
установленому порядку штатним розписом.

8.5.10. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

8.5.1 1. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного 
бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників 
структурних підрозділів, інших працівників.

8.5.12. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства України 
про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 
створення належних умов праці.

8.5.13. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної 
плати, а також передбачених законодавством України податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів.

8.5.14. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора 
І Іідприємства в порядку, визначеному законодавством України.

8.5.15. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші 
положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

8.5.15.1. положення про преміювання працівників за підсумками роботи 
І Іідприємства;

8.5.15.2. порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні 
внески, гранти та дарунки;

8.5.15.3. порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів 
та медичних виробів.

8.5.16. За погодженням із Засновником відповідно до вимог законодавства 
України має право укладати договори оренди майна.

8.5.17. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства 
згідно із законодавством України, цим Статутом.

8.6. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання 
вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення 
закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві 
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створюється Спостережна Рада. До Спостережної Ради обираються не більше 15 
осіб, строком на 2 роки. Спостережна рада Підприємства складається з: у одного 
представника власника 303 (уповноваженого ним органу); у представників 
структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту 
населення місцевої державної адміністрації та/або виконавчого органу 
відповідного органу місцевого самоврядування - від однієї до чотирьох осіб; у 
депутатів місцевих рад (за згодою) - від однієї до двох осіб; у представників 
громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист 
прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне 
самоврядування у сфері охорони здоров’я (за згодою) - від однієї до восьми осіб 
(но одному представнику від кожної організації). Порядок утворення, права, 
обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров’я і типове положення про 
неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

8.7. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та 
статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

8.8. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати 
свої обов'язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша 
особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

*

9. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери 
діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором 
І Іідгіриємства.

9.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства 
затверджуються його Директором.

9.3. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на 
підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому 
законодавством та цим Статутом в порядку з урахуванням необхідності 
створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості 
медичної допомоги.

10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
10.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 
Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які 
діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені 
трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення 
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роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового 
обслуговування.

10.2. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси 
працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства 
України.

10.3. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь 
працівників у його управлінні.

10.4. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю 
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, 
угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 
Підприємством.

10.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на 
участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. 
Повноваження цих органів визначаються законодавством України.

10.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 
адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

10.7. Право укладання колективного договору надається Директору 
Підприємства, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу.*
10.8. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не 
менш ніж один раз на рік.

10.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а 
також інші низання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 
відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.10. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, 
отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

10.11. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, 
схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 
премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 
виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 
передбачених законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами.

10.12. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

10.13. Джерелом коштів на оплату енергоносіїв, пільгової пенсії працівникам 
І Іідприємства є кошти, отримані від Почаївської міської ради.
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10.14. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора 
Підприємства визначаються контрактом

10.15. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому 
порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання 
зобов'язань щодо оплати праці.

10.16. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до 
Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з 
законодавством України.

11. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік 
результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних 
працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок 
ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, 
фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

11.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання 
передбачених форм звітності відповідним органам.

11.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 
здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та 
встановленого чинним законодавством України порядку.

11.4. Засновник здійснює контроль фінансово-господарської діяльності 
Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. 
Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу 
документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної 
діяльності.

11.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві 
здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної 
допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим 
стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за 
рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, за 
рішенням суду або відповідних органів державної влади.

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

12.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Засновником або за рішенням суду.

12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення 
вимог кредиторами, то не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування 
рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про 
ліквідацію.

12.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації 
повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявления 
кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто 
в письмовій формі у визначені законодавством строки.

12.6. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення 
дебіторської заборгованості Підприємства.

12.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. 
Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в 
установленому законодавством України порядку. *

12.8. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що 
ліквідується.

12.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 
відповідно до законодавства України.

12.10. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його 
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 
відповідно до законодавства України про працю.

12.11. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до 
Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення 
юридичної особи.

12.12. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством 
України.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.
13.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом 
викладення Статуту у повій редакції.
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13.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у 
порядку, встановленому законодавством України.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 29 » січня 2021 року № 124

Про розгляд звернення спілки 
підприємців «Почаївський 
ринок»

Розглянувши звернення спілки підприємців «Почаївський ринок» за 
вхід. № 51 від 21.01.2021 року, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити спілку підприємців «Почаївський ринок» від сплати пайової 
участі в утриманні об’єкту благоустрою згідно договірних відносин з 
Почаївським ККП на період з 08.01.2021р. по 24.01.2021р.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 
регламенту.

z>

В.С. Бойко



від «29» січня 2021 року № 125

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про прийняття земельних ділянок державної 
власності в комунальну власність 
Почаївської територіальної громади

Відповідно до ст.26 та ч.І ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 12,117,122 Земельного кодексу України, враховуючи Указ Президента 
України від 15.10.2020 року № 449/2020 "Про деякі заходи щодо прискорення реформ у 
сфері земельних відносин", на підставі Наказів Головного Управління Держгеокадастру у 
Тернопільській області від 10.12.2020 р. року №44-ОТГ; від 30.12.2020 р. № 83-ОТГ; від 
25.01.2021р. №31-ОТГ “Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну 
власність" та Актів приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення із державної у комунальну власність, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІ III И л А :

1. Прийняти земельні ділянки сільськогосподарського призначення відповідно до Актів 
приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із 
державної у комунальну власність згідно з додатком (додасться).

2. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності Почаївської 
територіальної громади на земельні ділянки, зазначені в додатку до даного рішення, в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

Капрічук ОМ.

Міськи В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » січня 2021 року №128

Про затвердження детального плану території 
земельних ділянок для будівниці ва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв вул. Промислова.

Розглянувши детальний план території земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Промислова, 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд площею 0,0905 
га та площею 0,0439 га у м. 1 іочаїв, вул. І Іромислова.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони паї^лгТОк. історичного середовища.

/

Кагірічук

Міський В.С. Бойко



№ 129

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року

Про внесення змін в рішення
№1882 від 28.05.2019р. сорок третьої сесії 
сьомого скликання Почаївської міської ради 
гр. Ромашок Т.І.

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв вул. Макаренка, 40, гр. Романюк Тетяни 
Іванівни, яка просить внести зміни в рішення № 1882 від 28.05.2019р. сорок третьої сесії 
сьомого скликання Почаївської міської ради, керуючись ст. 12 Земельного кодексу 
України, ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в п.1 рішення №1882 від 28.05.2020р. сорок третьої сесії сьомого 
скликання Почаївської міської ради виклавши в такій редакції: « Надати дозвіл гр. 
Романюк Тетяні Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.0236 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Макаренка. за рахунок земель не наданих у власність 
або користування, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі».

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Z1
М/С^

В.С. Бойко



від «29» січня 2021 року № 130

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 1.80 га для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, 
гр. Гудзяк Л.С.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль вул. 15 квітня, буд.25 кв.46, гр. Гудзяк 
Людмили Семеиівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.І 
ст..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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

-—V )

1. Надати дозвіл гр. Гудзяк Людмилі Семенівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відношення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 1.80 га в умовних кадастрових гектарах колективного 
сільськогосподарського підприємства КСГ1 «Світанок», згідно сертифіката на право 
на земельну частку (пай) серії ТР № 0230523 та свідоцтва про право на спадщину за 
законом від 08.12. 2020 року, спадкова справа № 152/2020 р., за реєс тровим №1696.

2. Гр. Гудзяк Людмилі Семенівні виготовити технічну документацію з урахуванням 
вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

.4.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 29 » січня 2021 року № 131

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,1350 і а 
в оренду гр. Трофимлюку В.С. для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі за 
адресою: м. Почаїв, вул. Фабрична (в межах 
населеного пункту) Кременецького району 
Тернопільської області.

Розглянувши заяву гр. Трофимлюка В.Є. за вх. №11 від 12.01.2021 р., відповідно до 
ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » ст. 33 Закону України 
«Про оренду землі», ст. 12,93. 123. 124 Земельного кодексу України, враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Трофимлюку Василю Свссвійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0,1350 га в оренду для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі за адресою: Тернопільська область, Кременецький 
район, м. Почаїв, вул. Фабрична (в межах населеного пункту).

2. Передати гр. Трофимлюку Василю Свссвійовичу в оренду земельну ділянку 
площею 0.1350 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3469. яка знаходиться за 
адресою: Тернопільська область Кременецький район, м. Почаїв, вул. Фабрична, терміном 
на 5 років, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

3. Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою в 
розмірі 10 % від її нормативної грошової оцінки.

4. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди 
землі на умовах, визначених гі.2,3 даного рішення.

5. Рекомендувати орендарю використовувати земельну ділянку за цільовим 
призначенням, з дотриманням вимог статті 96.103 Земельного кодексу України та інших 
нормативно -правових актів, що регулюють відповідні правовідносини.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

іам’яток, історичного середовища.будівництва, архітектури.юхор
//ф ----- - \У

Місь
Капрічук 0.ТУ1.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАНИЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 29 » січня 2021 року № 132

Про затвердження детального плану території для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Фабрична в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області

Розглянувши заяву жителя м. ГІочаїв. вул. Бригадна. 4, гр. Івницького Юрія 
Миколайовича, який просить затвердити детальний план території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. Почаїв. 
вул. Фабрична, 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Івницькому Юрію Миколайовичу детальний план території для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку, площею 0.3000 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3445 зі зміною цільового призначення із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку в м. Почаїв, вул. Фабрична.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



від «29» січня 2021 року № 133

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,3670 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шатківського, 10, гр. Дуді Л.Б.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. ІІІатківського.10, гр. Дуди Лариси 
Богданівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Шатківського, 10. керуючись п.б ч.І 
ст. 12. п.б ч.І ст.81, її.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України ’Ліро місцеве самоврядування в 
Україні*’, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Дуді Ларисі Богданівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ( у 
зв'язку із зміною меж та конфігурації земельної ділянки) для ведення особистого 
селянського господарства, площею 0.3670 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0955 в м. Почаїв, вул. Шатківського, 10, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Капрічук О.

Міський В.С. Бойко



від «29» січня 2021 року № 134

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту' землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1271 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Шалівка,
гр. Присяжнюк Ю.М.

Розглянувши заяву жителя м. ГІочаїв, вул. Шалівка,За, гр. Присяжнюка Юрія 
Миколайовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. 
Шалівка, 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.І25, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України ‘ТІро місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Присяжнюк Юрію Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0.1271га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3468 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв. 
вул. Шалівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Присяжнюк Юрію Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0.1271га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3468 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Шалівка.

3. Зобов'язати гр. Присяжнюка Юрія Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'ятоюЦсторичпого середовища.

Капрічук О.М.

Міськ

*74052ІгЧ 
k м л \

В.С. Бойко



від «29» січня 2021 року № 135

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Перемоги, 16а. гр. Горопахи Світлани 
Вікторівни, Горопахи Юрія Віталійовича, Горопахи Ангеліни Віталіївни, 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. 
Перемоги, 16а у спільну часткову власність, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

В.С. Бойко



від « 29 » січня 2021 року № 136

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)площею 0,0470 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м.Почаїв, вул. Ярослава 
Мудрого, 6, гр. Ярмусь М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 48, гр. Ярмусь Миколи 
Вікторовича, який 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. Ярослава Мудрого. 6, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118. ч.І,2 
ст.12О, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, гі.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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И л А :

1. Надати дозвіл гр. Ярмусь Миколі Вікторовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.0470 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Ярослава 
Мудрого, 6, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони памЗцрк, історичного середовища.

Капрічук О.М.

Міський В.С. Бойко



від « 29 » січня 2021 року № 136

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцсвості)площею 0,0470 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ярослава 
Мудрого, 6, гр. Ярмусь М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 48, гр. Ярмусь Миколи 
Вікторовича, який 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. Ярослава Мудрого. 6, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107.118. ч.І,2 
ст.12О, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ярмусь Миколі Вікторовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0.0470 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Ярослава 
Мудрого, 6, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони наміток, історичного середовища.

7с/ !

/Ш/ Г
Міський г&фва

vX* >
В.С. Бойко

Кагірічук О.М.



від «29» січня 2021 року № 137

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0567 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Молодіжна,
гр. С горожук Т.С.

Розглянувши заяву жительки с. Ридомиль, гр. Сторожуй Тетяни Сергіївни, яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Молодіжна 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Сторожук Тетяні Сергіївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.0567га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3464 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв. 
вул. Молодіжна, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Сторожук Тетяні Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0567 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3464 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Молодіжна.

3. Зобов'язати гр. Сторожук Тетяну Сергіївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території.



від «29» січня 2021 року № 138

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в нагурі 
(на місцевосгі)площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Вишнева, 38, гр. Соколовській Л.З.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Вишнева. 38, гр. Соколовської Лариси 
Зіновіївни. 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. Вишнева, 38, керуючись п.а ч.І ст..сг.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 4.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Соколовській Ларисі Зіновіївні 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. Вишнева. 38, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Міськи:-

Капрічук О.М\, /'»052'і '
р д і w

О

ии В.С. Бойко



№ 139

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 29 » січня 2021 року

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. Вишнева, 28, 
гр. Салевич Н.Л.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Вишнева. 28, гр. Салевич Наталії 
Леонтіївни, 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. Вишнева. 28, 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Салевич Наталії Леонгіївні 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. Вишнева. 28. землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. пр докористування. планування території, 

 

будівництва, архітектури, охорони пз^і'яток, історичного середовища.

/7 / гМіський голо
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Міський голова В.С. Бойко



від « 29 » січня 2021 року № 140

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1944 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева 
гр. Салевич Н.Л.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Вишнева. 28, гр. Салевич Наталії 
Леонгіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. ГІочаїв, вул. Вишнева, керуючись ст.12.79.118.121,125,126 Земельного кодексу України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України ‘ТІро місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІ Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Салевич Наталії Леонтіївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1944 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, втому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища.

Міський
|| о 
uКанрічук О.М.

?:''74052і^

р д \

В.С. Бойко



від « 29 » січня 2021 року № 141

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННІ!
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження акту погодження межі земельної ділянки 
та 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 с.Затишіпя, 
вул. Зелена, 22, гр. Ягенич М.Д.

Розглянувши заяву жительки с.Затишшя, вул. Зелена, 22, гр. Ягенич Марії Дмитрівни, 
яка просить погодити межу земельної ділянки та 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 с. Затишшя, вул. Зелена, 22, та акт погодження межі № 2 від 18.01.2021 
р., 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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин № 1 від 13.01.20121 року по обстеженню межі між земельною ділянкою для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
гр. Ягенич М.Д. в с.Затишшя по вул. Зелена, 22, та суміжною земельною ділянкою гр. 
Гонтарук Галиною Петрівною в с.Затишшя, по вул. Зелена. (Обміри та графічні 
матеріали додаються).

2. Падати дозвіл гр. Ягенич Марії Дмитрівні 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 на умовах оренди в с.Затишіпя, вул. Зелена, 22, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

Капрічук О.М.

3. тійну депутатську комісію з
, планування території, 
середовища.



від « 29 » січня 2021 року № 142

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження акту погодження
меж земельної ділянки площею 0,0032 га 
для будівництва індивідуального гаража по 
вул. Шевченка, гр. Гонтарук С.І.

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, №2 від 15.01.2020 року про погодження меж між земельними ділянками для 
будівництва індивідуального гаража, гр. Гонтарук С.І. та суміжною земельною ділянкою гр. 
Вихованець Л.М. в м. Почаїв вул. Шевченка, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин № 2 від 15.01.2021 року про погодження меж між земельними ділянками для 
будівництва індивідуального гаража, гр. Гонтарук С.І. в м. Почаїв вул. Шевченка та 
суміжною земельною ділянкою гр. Вихованець Л.М. (Обміри та графічні матеріали 
додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам^ґгЗк, історичного середовища.

МІСЬКИЙ ТО.

Капрічук ОМ

/<0527^
Р /х \

В.С. Бойко



від « 29 » січня 2021 року № 143

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження акту погодження 
меж земельної ділянки площею 0,0033 га 
для будівництва індивідуального гаража по 
вул. Шевченка, гр. Зубкевпчу В.В.

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, №3 від 15.01.2020 року про погодження меж між земельними ділянками для 
будівництва індивідуального гаража, гр. Зубксвич В.В. та суміжною земельною ділянкою гр. 
Вихованець Л.М. в м. Почаїв вул. Шевченка, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 
ст.12О, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин № 3 від 15.01.2021 року про погодження меж між земельними ділянками для 
будівництва індивідуального гаража, гр. Зубкевича В.В. в м. Почаїв вул. Шевченка, та 
суміжною земельною ділянкою гр. Вихованець Л.М. (Обміри та графічні матеріали 
додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування, планування території, 

 

будівництва, архітектури, охоронидтдКГяїхж, історичного середовища.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 29 » січня 2021 року № 143

Про затвердження акту погодження 
меж земельної ділянки площею 0,0033 га 
для будівництва індивідуального гаража по 
вул. Шевченка, гр. Зубкевичу В.В.

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, №3 від 15.01.2020 року про погодження меж між земельними ділянками для 
будівництва індивідуального гаража, гр. Зубксвич В.В. та суміжною земельною ділянкою гр. 
Вихованець Л.М. в м. Почаїв вул. Шевченка, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 
ст.12О, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Затвердити акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин № 3 від 15.01.2021 року про погодження меж між земельними ділянками для 
будівництва індивідуального гаража, гр. Зубкевича В.В. в м. Почаїв вул. Шевченка, та 
суміжною земельною ділянкою гр. Вихованець Л.М. (Обміри та графічні матеріали 
додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охоронної

Капрічук О М.

‘яїок, історичного середовища.

Міський голова В.С. Бойко



від «29» січня 2021 року № 144

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5765 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева 
гр. Соколовській Л.З.

Розглянувши заяву жительки м, Почаїв вул. Вишнева, 38, гр. Соколовської Лариси 
Зіновіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. 
вул. Вишнева, 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 земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Соколовській Ларисі Зіновіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,5765 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева, 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 земельних відносин. природокористування. планування території, 
будівництва, архітектури, охорони памТяток, історичного середовища.

Капрі чук О.М.

В.С. Бойко



від «29» січня 2021 року № 144

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,5765 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева 
гр. Соколовській Л.З.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Вишнева, 38, гр. Соколовської Лариси 
Зіновіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. 
вул. Вишнева, 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 земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Соколовській Ларисі Зіновіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.5765 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Вишнева, 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 земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.



від « 29 » січня 2021 року №145

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в селі Комарівка, вул.Молодіжна,3, гр. 
Мандзюку М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Радивилів, вул.Невського 71 б кв.5, гр.Мандзюка Миколи 
Віталійоича, 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. Комарівка, вул.Молодіжна,3, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81,п.ач.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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Мандзюку Миколі Віталійовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 газа кадастровим номером 6123481000:04:001:0251 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Комарівка, 
вул. Молодіжна,3, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Мандзюку Миколі Віталійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 газа кадастровим номером 6123481000:04:001:0251 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Комарівка , 
вул.Молодіжна,3.

3. Зобов’язати гр.Мандзюка Миколу Віталійовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

В.С. Бойко



від «29» січня 2021 року №146

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площами0,5711 га та 0,1277га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с.Комарівка, гр.Мандзюку М.В.

Розглянувши заяву жителя м.Радивилів, вул.Невського,71б кв 5, гр.Мандзюка Миколи 
Віталійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в с.Комарівка 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища , Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Мандзюку Миколі Віталійовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
0,5711 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0252, площею 0,1277га за 
кадастровим номером 6123481000:04:001:0253 для ведення особистого селянського 
господарства у с. Комарівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр.Мандзюку Миколі Віталійовичу безоплатно у власність земельні ділянки 
площею : 0,8711га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0252, земельну ділянку- 
площею 0,1277га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0253 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка,землі сільськогосподарського 
призначення,в межах населеного пункту.

3. Зобов’язати гр.Мандзюка Миколу Віталійовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

/

В.С. Бойко



від «29 » січня 2021 року №147

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
площею 0,4800 га та 0,2700 га в с. Комарівка 
гр. Побережній Л.П.

Розглянувши заяву жительки с.Комарівка гр.Побережної Людмили Павлівни, яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарівка, керуючись
ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Побережній Людмилі Павлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,4800 га та площею 0,2700 га для ведення 
особистого селянського господарства,які розташовані в межах населеного пункту 
с.Комарівка,землі особистих селянських господарств,сільськогосподарські 
угіддя,рілля.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

В.С. Бойко



Від «29 » січня 2021 року №148

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Комарівка, 
вул. Польова,1 гр. Побережній Л.П.

Розглянувши заяву жительки с.Комарівка, вул. Польова, 1 гр. Побережної 
Людмили Павлівни, 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 с.Комарівка, вул.Польова,1, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, 
ч.1,2 ст.12О, 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 земельних 
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Побережній Людмилі Павлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Комарівка, вул. Польова, 1, землі житлової та громадської забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охор пам’яток, історичного середовища.

Міський г
Вик.В.А.БистрииьйийІ

В.С. Бойко



від « 29 » січня 2021 року №149

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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 селі Комарівка, 
вул.Миру,60, гр. Дубае Т.Б.

Розглянувши заяву жителя с.Комарівка вул.Миру,60, гр.Дубас Тетяни Богданівни, 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. Комарівка, вул.Миру,60, 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 земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Дубае Тетяні Богданівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 
га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0250 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Комарівка, вул. Молодіжна,З, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Дубае Тетяні Богданівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,2500 газа кадастровим номером 6123481000:04:001:0250 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Комарівка , 
вул.Миру,60.

3. Зобов’язати гр.Дубас Тетяну Богданівну зареєструвати речові права на земельну ділянку 
у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.



від « 29 » січня 2021 року № 150

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

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. Будки, вул.Мочар, 2, 
гр. Пасічнику В.В.

Розглянувши заяву жителя с.Будки, вул. Мочар,2 , гр.Пасічника Віталія Васильовича, 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. Будки, вул. Мочар,2 , 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 земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Пасічнику Віталію Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0373 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Будки, вул. 
Мочар, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту'.

2. Передати гр.Пасічнику Віталію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0373 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Будки , вул. 
Мочар, 2.

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

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



від « 29 » січня 2021 року №151

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0Д245га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в селі Будки, вул.Дружби ,12, 
гр. Пасічник О.С.

Розглянувши заяву жителя с.Будки, Мочар, 2, гр.Пасічник Ольги Степанівни ,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. Будки, вул.Дружби, 12, 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 земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Пасічник Ользі Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1245 
га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0369 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Будки, вул. Дружби, 12, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пасічник Ользі Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1245 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0369 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Будки ,
вул .Дружби, 12.

3. Зобов’язати гр.Пасічника Ольгу Степанівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

Міський г
Z

В.С. Бойко
Вик. В.А.Бистриі^/кїй



від «29 » січня 2021 року №152

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площами 0,0799 га, 0,3825 га та 
0,2876 га для ведення особистого селянського господарства 
в межах населеного пункту с.Будки гр. Пасічник О.С.

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Мочар, гр.Пасічник Ольги Степанівни, яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 
с.Будки 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 земельних відносин, природокористування, 
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр.Пасічник Ользі Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,0799 
га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0371, площею 0,3825 га за кадастровим 
номером 6123481000:02:001:0372 та площею 0,2876 га за кадастровим номером 
6123481000:02:001:0370 для ведення особистого селянського господарства в с. Будки, 
землі сільськогосподарського призначення , в межах населеного пункту.

2. Передати у власність гр. Пасічник Ользі Степанівні земельні ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площами:
0,0799 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0371;
0,3825 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0372;
0,2876 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0370 
Які розташовані в межах населеного пункту села Будки.

3. Зобов’язати гр. Пасічник Ольгу Степанівну зареєструвати речові права на земельні ділянки 
у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

Міський^ поЖ 
ą /Вик. В.А.Биагрпц^ий

В.С. Бойко



від « 29 » січня 2021 року №153

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1200га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в селі Будки, вул.Дружби,49, гр.
Ярославіцькому В.В..

Розглянувши заяву жителя с.Будки,49, гр.Ярославського Володимира Васильовича, 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.Будки, вул.Дружби,49, 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 земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Ярославіцькому Володимиру Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0334 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі 
Будки, вул. Дружби,49, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Ярославіцькому Володимиру Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123481000:02:001:0334 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Будки , вул.Дружби,49.

3.

4.

Зобов’язати гр.Ярославіцького Володимира Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, приро ристування, планування території, будівництва, 

 

архітектури, охорони пам’яток,Сторичного середовища.

МІСЬКИЙ го В.С. Бойко
Вик.В.А.Бистри иьки



від «29 » січня 2021 року №154

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 
0,4400 та для ведення особистого 
селянського господарства в с.Будки, 
вул. Дружби, гр. Ярославіцькому
В.В.

Розглянувши заяву жителя с.Будки, вул. Дружби, 49, гр. Ярославіцького 
Володимира Васильовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с.Будки, вул. Дружби, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.ач.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 
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр. Ярославіцькому Володимиру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4400 га за кадастровим 
номером 6123481000:02:001:0339 для ведення особистого селянського 
господарства в с. Будки, вул. Дружби, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Ярославіцькому Володимиру Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,4400 га за кадастровим номером 
6123481000:02:001:0339 для ведення особистого селянського господарства в 
с.Будки, вул. Дружби.

3. Зобов’язати гр. Ярославіцького Володимира Васильовича зареєструвати речові 
права на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даногофішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань земедют?гзднрсин, природокористування, планування території,

юни пам’яток, історичного середовища.будівництв^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «29» січня 2021 року №155

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площамиї,8032га,1,8033га,0,1945га, 
0,1944 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської ОТГ 
гр. Мандзюку А.В.

Розглянувши заяву жителя с. Комарівка, вул. Липова,6, гр. Мандзюка Анатолія Васильовича, 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської ОТГ керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення,запобігання 
рейдерству та стимулювання зрошення в У країні»,ст 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Мандзюку Анатолію Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,8032 га за кадастровим номером 6123481000:01:002:0009, площею- 1,8033га за 
кадастровим номером 6123481000:01:002:0010,площею-0.1944га за кадастровим номером 
6123481000:01:002:0719,площею-0,1945га за кадастровим номером 6123481000:01:002:0720 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської ОТГ.

2. Передати у власність гр.Мандзюку Анатолію Васильовичу земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської ОТГ такими 
площами:

1,8032 га за кадастровим номером 6123481000:01:002:0009,
1,8033га за кадастровим номером 6123481000:01:002:0010,
0,1944 газа кадастровим номером 6123481000:01:002:0719,
0,1945 га за кадастровим номером 6123481000:01:002:0720

3. Зобов’язати гр. Мандзюка Анатолія Васильовича зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рі ення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

 

земельних відносин, природокористув^ня, планування території, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовщца.

Міський ro/fafe/C. В.С. Бойко
Вик.В.А.Бистрицьк



від « 29» січня 2021 року №156

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,7500га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с.Валігури, гр.Шлапчинській П.Г.

Розглянувши заяву жительки с. Валігури, вул.Шевченка,26 гр.Шлапчинської 
Пелагії Григорівниа, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с.Валігури та передати дану ділянку безоплатно у 
власність керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.ач.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 земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Шлапчинській Пелагії Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,7500 га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0113, 
для ведення особистого селянського господарствау с.Валігури, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр.Шлапчинській Пелагії Григорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,7500га за кадастровим номером 6123481000:03:001:0113, для 
ведення особистого селянського господарства ,землі сільськогосподарського ■ 
призначення,в межах населеного пункту в с. Валігури.

3. Зобов’язати гр.Шлапчинську Пелагію Григорівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську

Вик.В.А.Бні

Міські
Ник' R А Кін



від « 29 » січня 2021 року №157

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в селі Комарівка, вул.Піщана ,48, 
гр. Пацулі М.П.

Розглянувши заяву жителя с.Комарівка, Піщана, 48, гр.Папули Михайла Петровича ,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. Комарівка, вул.Піщана,48, 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 земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Пацулі Михайлу Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 газа кадастровим номером 6123481000:04:001:0255 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Комарівка, 
вул. Піщана,48, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пацулі Михайлу Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0255 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Комарівка, вул. 
Піщана,48.

3.

4.

Зобов’язати гр.Пацулу Михайла Петровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища.

Міський
Вик.В.А.Бистри

В.С. Бойко



\зи/

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «29 » січня 2021 року №158

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площами 0,1921 га, 0,2159 га та 
0,1523 га для ведення особистого селянського господарства 
в межах населеного пункту с.Комарівка гр. Пацулі М.П.

Розглянувши заяву жительки с. Комарівка, вул. Піщана, гр.Пацули Михайла Петровича, 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарівка 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 земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр.Пацулі Михайлу Петровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,1921 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0256, площею 0,2159 га 
за кадастровим номером 6123481000:04:001:0257 та площею 0,1523 га за кадастровим 
номером 6123481000:04:001:0258 для ведення особистого селянського господарства в 
с. Комарівка, землі сільськогосподарського призначення , в межах населеного пункту'.

2. Передати у власність гр. Пацулі Михайлу Петровичу земельні ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площами:
- 0,1921 га за кадастровим номером 6123481000:04:001:0256;
- 0,2159 газа кадастровим номером 6123481000:04:001:0257;
- 0,1523 газа кадастровим номером 6123481000:04:001:0258 
які розташовані в межах населеного пункту села Комарівка.

3. Зобов’язати гр. Пацулу Михайла Петровича зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,

торичного середовища.

Вик.В.Л.Бистрииьки


