
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
ДЕВ’ЯТОЇ СЕСІЇ

07.07.2016 року м. По чаїв
Міський будинок культури

Дев’яту сесію VII скликання Почаївської міської ради відкриває міський 
голова В.С. Бойко.

Всього депутатів: 26 
Присутні на сесії: 16 
(список додається)

У роботі сесії беруть участь :

головний бухгалтер міської ради - Боцюк О.І. 
заступник міського голови -  Максимчук С.В. 
заступник міського голови -  Чубик А.В. 
начальник земельного відділу - Козачевська О.В. 
спеціаліст земельного відділу -  Олейнік М.Г. 
начальник юридичного відділу -  Новаковська І.Ю.

Пленарне засідання дев’ятої сесії VII скликання розпочалося о 
10 год. 20 хв., закінчилося об 11год. 40 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 430

2. Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік. 431

3. Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради №165 від 21 
січня 2016 року.

432

4. Про затвердження типового договору «Про справляння туристичного збору» 
на території Почаївської міської ради.

433

5. Про затвердження переліку проектів, що можуть фінансуватися за рахунок 
субвенції на розвиток інфраструктури Почаївської об’єднаної громади.

434



6 . Про затвердження проектно - кошторисної документації «Реконструкція 
очисних споруд м. Почаїв, Тернопільської області».

435

7. Про надання дозволу на проведення благодійного фестивалю «ОЯЕМ- 
БЕБТ». 436

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м.Почаїв. вул.Кременецька гр. Сіморі І.С. (0,8822га).

Рішення
не

прийняте

Слухали: Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.
Інформує : Боцюк о.І. -  головний бухгалтер міської ради.
Вирішііли:( Рішення № 430)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік.
Інформує : Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Впрішили:( Рішення № 431)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  1 
Не голосував - 1

Слухали: Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради №165 від 21 січня 
2016 року.
Інформує : Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішилп:( Рішення № 432)
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував - 1

Слухали: Про затвердження типового договору «Про справляння туристичного збору» на 
території Почаївської міської ради.
Інформує : Чубик А.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 433)
Результати голосування: З а - 15

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 2

Слухали: Про затвердження переліку проектів, що можуть фінансуватися за рахунок 
субвенції на розвиток інфраструктури Почаївської об’єднаної громади.
Інформує : Чубик А.В. -  заступник міського голови.



Вирішили:( Рішення № 434)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 2

Слухали: Про затвердження проектно - кошторисної документації «Реконструкція очисних 
споруд м. Почаїв, Тернопільської області».
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 435)
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  1 
Не голосували - 2

Слухали: Про надання дозволу на проведення благодійного фестивалю «ОВЕМ-РЕБТ». 
Інформує : Максимчук С.В. - заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 436)
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 2

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв, вул.Кременецька 
гр. Сіморі І.С. (0.8822га).
Інформує : Козачевська О.В. -  начальник земельного відділу.
Впрішили:( Рішенняне прийняте )
Результати голосування: За -  0

Проти -  11 
Утримались -  4 
Не голосували - 2

Міський голова В.С. БОЙКО

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН


