
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ

18.08. 2017 року м. Почаїв
вул. Шевченка, 2 

Міський Будинок культури

Двадцять четверту сесію VII скликання Почаївської міської ради відкриває 
Почаївський міський голова Бойко В.С.

Всього депутатів: 26 
Присутні на сесії: 14 

Відсутні на сесії : 12 
(список додається)

Кворум , необхідний для проведення сесії, є.

У роботі сесії беруть участь :

заступник міського голови -  Максимчук С.В. 
заступник міського голови -  Чубик А.В.
начальник фінансового відділу Почаївської міської ради -Боцюк О.І. 
начальник відділу освіти Почаївської міської ради -  Петровський О.Н. 
секретар виконавчого комітету Почаївської міської ради -  Лівар Н.М. 
спеціаліст загального відділу Почаївської міської ради -  Касаткін Б.С. 
спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради -  Капрічук О.М.

- директор Почаївської ЗОШ І-ІІІ ст. -  Кухаревич В.О.
директор Почаївського історико -  художнього музею -  Алімова А.Д. 
головний лікар Почаївської РКЛ №2- Кучер Б.Є.

Засідання двадцять четвертої сесії VII скликання Почаївської міської ради 
розпочалося о 10. ЗО год., а закінчилося о 12год. ЗО хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,2500 га в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 1 
гр. Гоцкалюк З.А.

912

2.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 
0,6052 га в с. Старий Тараж, гр. Гоцкалюк З.А.

913



3.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель та споруд площею 0,2500 га в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 33, 
гр. Шилюку В.В.

914

4.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,2500 га в с.Старий Тараж вул. Шкільна,3 
гр. Романюку Б.В.

915

5.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,2500 га в с.Старий Тараж вул. Колгоспна, 39 
гр. Наклюцькому І.О.

916

6 .
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,7717 в с.Старий Тараж, вул.Колгоспна, гр. Наклюцькому І.О.

917

7. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,2500 га в с.Комарин вул. Зарічна, 4 гр. 
Кравець Т.П.

918

8. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0709 га; в с.Комарин вул. Зарічна, гр. Кравець Т.П.

919

9. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,2500 га в с.Старий Тараж вул. Сонячна, 39 гр. 
Білорус Н.І.

920

10. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,3212 га в с.Старий Тараж, гр. 
Білорус Н.І.

921

11. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,3809 га та 0,3300 га в с.Старий 
Тараж, гр. Веселову А.О.

922

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
гр. Федоруку С.В.

923

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

924



14.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Граби, 4, гр. 
Чорнобай М.Г.

925

15.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0635 га в м. 
Почаїв вул. Граби, гр. Чорнобай М.Г.

926

16.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0820 га в м. Почаїв, вул. Наливайка, 24, гр. 
Ткач Н.С.

927

17. Про внесення змін в рішення № 830 від 24.05.2017р. 22 сесії Почаївської 
міської ради, гр. Генсіцькій 3.1. 928

18.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0806 га в м. Почаїв, вул. І.Франка, 27, гр. 
Гукайло І.О.

929

19.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Волинська, 40, гр. 
Гичці Г.І.

930

20.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0412 га в м. Почаїв вул. Волинська, 
гр. Гичці Г.І.

931

21.
Про затвердження детального плану території по зміні цільового 
призначення земельної ділянки із ведення особистого селянського 
господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1400 в м. Почаїв вул. 
Шалівка, гр. Присяжнюк В.Б.

932

22. Про затвердження детального плану території в м. Почаїв вул. Тиха, 
площею 0,1442 га гр. Октовичу Р.С.

933

23.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Наливайка, 43, гр. 
Притулі В.І.

934

24.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 54, гр, 
Романюку Б.П.

935

25.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0306 га в м. Почаїв вул. Молодіжна, гр. Романюку Б.П.

936



26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0637 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Волинська, гр. Павлюку Р.П.

937

27.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0658 га в м. Почаїв, вул. Макаренка, 3, гр. 
Личовій Н.Л.

938

28.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Спортивна, 33, гр. 
Вітомському В.В.

939

29.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0789 га в м. Почаїв, вул. Суворова, 11, гр. 
Шнайдрук І.В.

940

ЗО.
Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Бригадна, площею 0,1000 га гр. Топорович Г.Є.

941

31. Про надання дозволу на виготовлення експертно-грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,0030 га в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 3 д, 
СПД-ФО Жадан І.В.

942

32.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0973 га в м. 
Почаїв вул. Грушевського, площею 0,0485 га в м. Почаїв вул. 
Монастирська, площею 0,0500 га в м. Почаїв вул. Липова, гр. Бойко І.Д.

943

33.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,1400 га в м. Почаїв вул. Гоголя гр. Левченко М.І.

944

34.

Про внесення змін в рішення №783 від 28 березня 2017р. 20 сесії 
Почаївської міської ради на гр. Книш Р.М. та надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0212 га в м. Почаїв вул. Липова гр. Книш Р.М.

945

35.

Про внесення змін в рішення №782 від 28 березня 2017р. 20 сесії 
Почаївської міської ради на гр. Книш Р.М. та надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 
0,1004 га в м. Почаїв вул. Липова гр. Книш В.Г.

946

36.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Озерна, 64а, гр. 
Кушіль С.В.

947



37.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Миру, 21, гр. 
Сиротюк М.Я.

948

38.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0600 га в м. Почаїв, вул. Макаренка, 1, гр. 
Зінкевичу Ф.С.

949

39.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площею 0,0506 га в м. 
Почаїв вул. Макаренка гр. Зінкевичу Ф.С.

Рішення
не
прийнято

40.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0820 га в м. Почаїв вул. Козацька, 
гр. Нівігловській Н.А.

Рішення
не
прийнято

41.
Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд площею 0,1000 га в м, Почаїв вул. Котляревського гр. 
Сотнічуку А.С.

950

42.
Про затвердження Програми «Розвиток земельних відносин та раціональне 
використання земельних ресурсів на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017 -  2018 роки».

951

43. Про затвердження Програми розвитку Почаївського історико -  художнього 
музею на період до 2020 року».

Рішення
не
прийнято

44. Про затвердження Програми розвитку туризму Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017 -  2018 роки».

Рішення
не
прийнято

45. Про затвердження Програми «Створення сучасних систем управління громадою 
на 2017-2018 роки».

952

46.
Про затвердження програми по створенню належних умов обслуговування 
платників податків при Кременецькій об’єднаній державній податковій 
інспекції ГУДФС у Тернопільській області на 2017 -  2018 рр».

Рішення
не
прийнято

47.
Про затвердження Програми «Сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 
громадян на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2017-2018 роки».

953

48.
Про внесення змін до програми соціально - економічного та культурного 
розвитку Почаївської МОТГ на 2017 рік. 954

49.
Про внесення змін до комплексної програми «Впровадження та застосування 
енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської 
МОТГ на 2017-2019 рр.»

955



50. Про делегування повноважень щодо методичного супроводу навчальних закладів 
Почаївської МОТГ відділу освіти Кременецької РДА. 956

51.
Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Охорона здоров’я». 957

52.
Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Соціальне забезпечення». 958

53.
Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Освіта». 959

54. Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. 960

55.
Про внесення змін до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності на території міста Почаїв. 961

56. Про введення в штатний розпис -Почаївського міського будинку культури 0,5 
посади керівника театрального гуртка. 962

57. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни меж села 
Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області. 963

58. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни меж 
села Комарин Кременецького району Тернопільської області.

964

59. Про внесення змін до складу тендерного комітету Почаївської міської ради. 965

60.
Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради №44 від «20» липня 
2016 року «Про визначення опорної школи та її філій в Почаївській міській 
об’єднаній територіальній громаді».

966

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в 
с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 1 гр. Гоцкалюк З.А.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №912)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,6052 га в с. Старий Тараж, гр. Гоцкалюк З.А. 
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 913)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд площею 0,2500 га в 
с. Старий Тараж, вул. Резніка, 33, гр. Шилюку В.В.
Інформує; Капрічук О.М, -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 914)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає



Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в с.Старий 
Тараж вул. Шкільна, 3 гр. Романюку Б.В.
Інформує: Капрічук О.М. — спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 915)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в с.Старий Тараж 
вул. Колгоспна, 39 гр. Наклюцькому І.О.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 916 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались — немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,7717 в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна, гр. Наклюцькому І.О.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №917)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в с.Комарин 
вул. Зарічна, 4 гр. Кравець Т.П.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №918)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації Із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0709 га; в с. Комарин вул. Зарічна, 
гр. Кравець Т.П.
Інформує: Капрічук О.М. — спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 919)
Результати голосування: За — 15

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,2500 га в с.Старий Тараж 
вул. Сонячна, 39 гр. Білорус Н.І.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 920)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 
0,3212 га в с.Старий Тараж, гр. Білорус Н.І.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 921)
Результати голосування: За -

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства площею 
0,3809 га та 0,3300 га в с.Старий Тараж, гр. Веселову А.О.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 922)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, гр. Федоруку С.В.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №923 )
Результати голосування: За -15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території щодо 
зміни цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1200 га в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Полякову А.С. 
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 924)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в 
м. Почаїв, вул. Граби, 4, гр. Чорнобай М.Г.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 925)
Результати голосування: За -  15



Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0635 га в м. Почаїв вул. Граби, гр. Чорнобай М.Г. 
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 926)
Результати голосування: За -  15

пР оти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0820 га в 
м. Почаїв, вул. Наливайка, 24, гр. Ткач Н.С.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №927 )
Результати голосування: За-15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін в рішення № 830 від 24.05.2017р. 22 сесії Почаївської міської 
ради, гр. Генсіцькій 3.1.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Депутат Шатківський В.Г. оголосив про конфлікт інтересів, так як дане питання стосується 
його особисто і впливає на його майновий стан.
Вирішили:( Рішення № 928 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались — немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0806 га в 
м. Почаїв, вул. І.Франка, 27, гр. Гукайло І.О.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 929 )
Результати голосування: За —15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, 
вул. Волинська, 40, гр. Гичці Г.І.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Депутат Гичка Г.І. оголосила про конфлікт інтересів, так як дане питання стосується її* 
особисто і впливає на її майновий стан.
Вирішили:( Рішення № 930)
Результати голосування: За -  15

Проти — немає 
Утримались -  немає



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0412 га в м. Почаїв вул. Волинська, гр. Гичці Г.І.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Депутат Гичка Г.І. оголосила про конфлікт інтересів, так як дане питання стосується її 
особисто і впливає на її майновий стан.
Вирішили:( Рішення № 931 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження детального плану території по зміні цільового призначення 
земельної ділянки із ведення особистого селянського господарства під землі для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,1400 в 
м. Почаїв вул. Шалівка, гр. Присяжнюк В.Б.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 932)
Результати голосування: За -15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження детального плану території в м. Почаїв вул. Тиха, площею 
0,1442 га гр. Октовичу Р.С.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 933)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. 
Наливайка, 43, гр. Притулі В.І.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 934 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, 
вул. Молодіжна, 54, гр. Романюку Б.П.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 935)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,0306 га в м. Почаїв вул. 
Молодіжна, гр. Романюку Б.П.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.



Вирішили:( Рішення №936 )
Результати голосування: За -  15

Проти — немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0637 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв 
вул. Волинська, гр. Павлюку Р.П.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 937)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0658 га в м. Почаїв, 
вул. Макаренка, 3, гр. Личовій Н.Л.
Інформує: Капрічук О.М. — спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 938)
Результати голосування: За-15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в 
м. Почаїв, вул. Спортивна, 33, гр. Вітомському В.В.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 939 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0789 га в м. Почаїв, 
вул. Суворова, 11, гр. Шнайдрук І.В.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 940 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території щодо 
зміни цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, площею 0,1000 га гр. Топорович Г.Є. 
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 941)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,0030 га в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 3 д, СПД-ФО Жадан І.В. 
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення №942 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0973 га в м. Почаїв вул. Грушевського, площею 0,0485 
га в м. Почаїв вул. Монастирська, площею 0,0500 га в м. Почаїв вул. Липова, гр. Бойко І.Д. 
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 943)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства площею 0,1400 га в м. Почаїв вул. Гоголя 
гр. Левченко М.І.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 944 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін в рішення №783 від 28 березня 2017р. 20 сесії Почаївської 
міської ради на гр. Книш Р.М. та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,0212 га в м. Почаїв вул. Липова гр. Книш Р.М.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 945)
Результати голосування: За -1 5

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін в рішення №782 від 28 березня 2017р. 20 сесії Почаївської 
міської ради на гр. Книш Р.М. та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 0,1004 га в м. Почаїв вул. Липова гр. Книш В.Г.
Інформує: Капрічук О.М, -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 946 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в м . Почаїв, 
вул. Озерна, 64 а, гр. Кушіль С.В.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 947 )



Результати голосування: За-15
Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в 
м. Почаїв, вул. Миру, 21, гр. Сиротюк М.Я.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 948 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0600 га в 
м. Почаїв, вул. Макаренка, 1, гр. Зінкевичу Ф.С.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення № 949)
Результати голосування: За -15

Проти- немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства площею 0,0506 га в м. Почаїв вул. Макаренка гр. Зінкевичу Ф.С. 
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення не прийнято).
Результати голосування: За -  0

Проти -  0 
Утримались -1 4

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 
0,0820 га в м. Почаїв вул. Козацька, гр. Нівігловській Н.А.
Інформує: Капрічук О.М, -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:(Рішення не прийнято).
Результати голосування: За -  6

Проти -  немає 
Утримались -  9

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв вул. Котляревського гр. Сотнічуку А.С,
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 950)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження Програми «Розвиток земельних відносин та раціональне 
використання земельних ресурсів на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017 -  2018 роки».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.



Вирішили:( Рішення № 951)
Результати голосування: За-14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про затвердження Програми розвитку Почаївського історико -  художнього музею 
на період до 2020 року».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення не прийнято)
Результати голосування: За -  12

Проти -  немає 
Утримались -  2 
Не голосував -1

Слухали: Про затвердження Програми «Розвитку туризму Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017 -  2018 роки».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:(Рішення не прийнято)
Результати голосування: За -  0

Проти -  0 
Утримались -14

Слухали: Про затвердження Програми «Створення сучасних систем управління громадою 
на 2017-2018 роки».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 952)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про затвердження програми по створенню належних умов обслуговування 
платників податків при Кременецькій об’єднаній державній податковій інспекції ГУДФС у 
Тернопільській області на 2017 -  2018 рр».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення не прийнято)
Результати голосування: За -  0

Проти -  0 
Утримались — 14 
Не голосував - 1

Слухали: Про затвердження Програми «Сприяння поліції у підвищенні рівня 
безпеки громадян на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2017 -  2018 роки».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 953)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про внесення змін до програми соціально - економічного та культурного розвитку 
Почаївської МОТГ на 2017 рік.



Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 954)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: Про внесення змін до комплексної програми «Впровадження та застосування 
єнергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської МОТГ на 
2017-2019 рр.»
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 955)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: Про делегування повноважень щодо методичного супроводу навчальних закладів 
Почаївської МОТГ відділу освіти Кременецької РДА.
Інформує: Петровський О.Н. -  начальник відділу освіти Почаївської МОТГ.
Вирішили:( Рішення № 956)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Охорона здоров’я».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 957 )
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Соціальне забезпечення».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 958)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Освіта».
Інформує: Чубик А.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 959)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував — 1

Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік.



Інформує: Боцюк О.І. -  начальник фінансового відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 960)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: Про внесення змін до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності на території міста Почаїв.
Інформує: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 961)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про введення в штатний розпис Почаївського міського будинку культури 
0,5 посади керівника театрального гуртка.
Інформує: Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 962)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни меж села 
Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 963)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни меж села 
Комарин Кременецького району Тернопільської області.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу.
Вирішили:( Рішення № 964)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -  1

Слухали: Про внесення змін до складу тендерного комітету Почаївської міської ради. 
Інформує: Бойко В.С. -  Почаївський міський голова .
Вирішили:( Рішення № 965)
Результати голосування: За -  14

Проти- немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради №44 від «20» липня 
2016 року «Про визначення опорної школи та її філій в Почаївській міській об’єднаній 
територіальній громаді».



Інформує: Петровський О.Н. -  начальник відділу освіти Почаївської МОТГ. 
Вирішили:( Рішення № 966)
Результати голосування: За- 1 4

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Міський голова В.С. БОЙКО

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН


