
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125 

 
П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

(І засідання) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

                                                                                                             від 18 лютого 2016 р. 

 

Відповідно  до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо порядок денний роботи 5  сесії  Гостомельської 

селищної ради \/ІІ  скликання, яка планується на 18 лютого  2016 р. : 

1. Про зменшення розміру орендної плати  за оренду земельної ділянки комунальної 

власності за зверненням ПП «Таврос» ( вулиця Свято-Покровська,2 площею 0,0800 га), 

ФОП Заруцького П.І. (вулиця Б.Хмельницького,4-в площею 0,0296 га) 

2. Про внесення змін до рішення №33-03-\/ІІ від 17.12.2015 р. «Про затвердження нового 

складу комітету з конкурсних торгів Гостомельської селищної ради» 
      Доповідає : Каплун В.О. –  начальник  відділу обліку та звітності 

3. Про звільнення з посади директора КП «Гостомельські інформаційні технології» Соломко Р.І. 

4. Про призначення на посаду директора КП «Гостомельські інформаційні технології» (по  заявах гр. 

Аверіної О.В., Смолянчук О.О., Поповичука О.М. ) 

5.  Про внесення змін до рішення №15-02-\/ІІ від 19.11.2015  р. «Про затвердження складу 

адміністративної комісії при  виконавчому  комітеті Гостомельської селищної ради \/ІІ 

скликання та Положення». 

6.  Про внесення змін до Регламенту роботи  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання. 

7.  Про внесення змін до Статуту територіальної громади селища Гостомель та затвердження 

Порядку розгляду електронних петицій, адресованих Гостомельській селищній раді. 

8.  Про створення , затвердження Статуту комунального підприємства «Озеленення та 

благоустрій»Гостомельської селищної ради 
      Доповідає : Гусєва Ю .М. –  юрист селищної ради 

9.   «Про врегулювання земельних відносин» 

     Доповідає : Качуренко Ю.Л. – землевпорядник  селищної  ради 

 

   розгляд звернень та заяв:                                                                

  -    Про прийняття на баланс Гостомельської селищної ради  та безоплатну передачу на баланс ПАТ 

«Київобленерго» трансформаторних підстанцій, які знаходяться на вул. Чернинській  та 

Черняхівського селища Гостомель. 
-  Про розгляд листа-звернення директора КП «Громадське харчування»Гостомельської селищної ради С.Г. 

Вдовенко  щодо вирішення питання  харчування дітей загальноосвітніх шкіл селища. 
- Про роботу селищного відділу поліції (по депутатському поданню Поповичука О.М.) 

- Про розгляд листа БО «Благодійний Фонд «Чесна справа» про затвердження намірів та надання згодм на 

оформлення побратимських відносин з містом Кросно (Польща) 

- Про вирішення питання безпритульних собак  

- Про розподіл обовязків заступників селищного голови та звіт про проведену ними роботу  (по депутатському 

зверненню Мамчур О.Д.) 

- Про розгляд депутатського звернення Мамчура О.Д. щодо місця розташування літака 

різне 

  

 

 (ІІ засідання)     
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ        

                                                                                             від  25  лютого  2016  р. 

 

1.   Про укладання договору про пайову  участь  у  розвитку інфраструктури селища Гостомель  



2.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади селища новозбудованих 

мереж водо та газозабезпечення ТОВ «БІК «Оріон»                                                             

3.  Про розгляд листа БО «Благодійний Фонд «Чесна справа» про затвердження намірів та надання 

      згоди на оформлення побратимських відносин з містом Кросно (Польща) 

4. Про скасування рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради про надання 

дозволу на виготовлення ДПЗ території 12,67 га (в межах вулиць Леонтовича, Набережна, 

Чернинська) для будівництва багатоквартирних житлових будинків, закладів для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку, адміністративно-оздоровчого центру, виробничо-

сервісного комплексу в селищі Гостомель. 

5. Про звернення до КОДА щодо порушення права членів територіальної громади та вимог Закону 

України «Про добровільне обєднання територіальних громад» (по колективному зверненню 

депутатів) 

«Про врегулювання земельних відносин» 

6. Про розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для будівництва дитячого садочку на 95 місць по вулиці Баланівська,18 

площею 0,3800 га 

7. Пропозиція профільної депутатської комісії : «Зняти на доопрацювання питання 

відведення земельних ділянок під ведення особистого селянського господарства 

площею від 0,7707 га   до  0,8145 га  17 громадянам селища Гостомель – учасникам 

АТО» 

8. Про виділення земельних ділянок під ведення особистого селянського господарства 

площею від 0,7707 га   до  0,8145 га  17 громадянам селища Гостомель – учасникам АТО 

        

Сесію закрито. 

 

 

Результати поіменного голосування 
 

№ Прізвище,  ім’я,  

по-батькові  
Питання порядку денного ІІ засідання 5 сесії від 25.02.2016 р. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за проти   
2 Гамарник Р.І. н н н н н н н н   
3 Діденко В.М. за за за за за за утрим. утрим.   
4 Дубас В.В. за за за за за за утрим. за   
5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за проти   
6 Жабченко С.А. н н н н н н н н   
7 Кислиця О.В. за за за за за за за утрим.   
8 Коваленко Р.В. за за за за за за за проти   
9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за утрим.   
10 Мамчур О.Д. за за утрим. за за за утрим. за   
11 Мамчур С.О. за за за за за за за за   
12 Марчук Ю.В. за за за за за за утрим. за   
13 Матусяк О.І. за за за за за за за утрим.   
14 Мілевська З.П. за за за за за за за утрим.   
15 Мовчун Т.М. за за за за за за за утрим.   
16 Паламарчук О.В. утрим. за за за за за проти за   
17 Поповичук О.М. утрим. за за за за за не 

приймав 

участі 

утрим.   

18 Прилипко О.Ю. за за за за за за за проти   



19 Скрябін С.М. за за за за за за утрим. утрим.   
20 Смолянчук О.О. за за утрим. за за за утрим. за   
21 Товстоног О.П. за за за за за за утрим. за   
22 Туровський А.А. утрим. за за за за за утрим. за   
23 Філіпчук В.В. за за за за за за за проти   
24 Чемерис С.В. за за за за за за утрим. за   
25 Черінська Н.В. за за за за за за за утрим.   
26 Чорна О.В. за за за за за за за проти   
27 Шальман Т.М. н н н н н н н н   

      

 

Лічильна комісія: Філіпчук Володимир  Васильович 

                                                                 Чемерис Сергій Володимирович 

                                                                  Мовчун  Тарас  Миколайович 

 
 

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125 
Відповідно  до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо рішення 05  сесіїї  

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, які були прийняті на засіданнях 18 та  25  лютого  2016  

року :                                                   

ПРОТОКОЛ СЕСІЇ :   

(І засідання) 

1.  Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24 грудня 

2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»  
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Рішення № 79-05-VІІ   

2. Про зменшення розміру  орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності  
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Рішення № 80-05-VІІ  на ім’я:  ФОП Заруцького П.І., ПП «Таврос»  

3.  Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №33-03-\/ІІ від 17 грудня 

2015 р. «Про затвердження нового складу комітету  з конкурсних торгів»  
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Рішення № 81-05-VІІ   

4.  Про звільнення директора комунального підприємства «Гостомельські інформаційні 

технології» Гостомельської селищної ради 
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 82-05-VІІ   

5.  Про призначення директора комунального підприємства «Гостомельські інформаційні 

технології» Гостомельської селищної ради 
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 83-05-VІІ   

6.  Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №15-02-\/ІІ від  

19 листопада  грудня 2015 р. «Про затвердження складу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради та Положення»  
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 84-05-VІІ   

7.  Про внесення змін до Регламенту роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання  
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 



Рішення № 85-05-VІІ   

8.  Про внесення змін до Статуту територіальної громади селища Гостомель та 

затвердження Порядку електронних петицій, адресованих Гостомельській селищній раді. 
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 86-05-VІІ   

9.  Про врегулювання земельних відносин 
Доповідає : Качуренко  Ю.Л. – землевпорядник  селищної ради 
ВИРІШИЛИ:  
Рішення № 87-05 -VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в сел. Гостомель»на ім’я: гр.Усенка В.В.,Гончаренка О.О.   

Рішення № 88-05 -VІІ  «Про передачу в оренду земельної ділянки в селищі Гостомель Публічному 

акціонерному товариству Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК»»  

Рішення № 89-05-VІІ  «Про поновлення  терміну дії договору оренди земельної ділянки» на ім’я : АТ 

«Ветропак Гостомельський склозавод» (пл. Рекунова  сел. Гостомель ппплощею 0,2313 га та 0,0576 га )  

Рішення № 90-05-VІІ  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : Гостомельського 

споживчого товариства в особі голови правління А.В.Калити   

(ІІ засідання) 

10.  Про звернення  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання до адміністрації міста 

Кросно (Польща) з пропозицією укласти угоду про побратимські відносини. 
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 91-05-VІІ   

11.  Про скасування рішення  Гостомельської селищної ради №153 від 02.12.2015 р. «Про 

надання дозволу на виготовлення детального плану забудови території площею 12,67 га в 

межах вулиць Леонтовича, Набережна, Чернинська селища Гостомель для будівництва 

багатоквартирних житлових будинків, закладів для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку, адміністративно-оздоровчого центру, виробничо-сервісного комплексу»  
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 92-05-VІІ   

12.  Про затвердження звернення  депутатів Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання до 

Київської обласної державної адміністрації. 
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 93-05-VІІ   

13.  Про розгляд звернення  громадянина Сіренка Романа Івановича щодо укладання договору 

про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно і соціальної інфраструктури селища Гостомель. 
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Рішення № 94-05-VІІ   

14.  Про безоплатне прийняття-передачу на баланс територіальної громади селища 

Гостомель зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, з подальшою передачею КП 

«Ірпіньводоканал» та ПАТ «Київоблгаззбут».   
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Рішення № 95-05-VІІ   

15.  Про врегулювання земельних відносин 
Доповідає : Качуренко  Ю.Л. – землевпорядник  селищної ради 
ВИРІШИЛИ:  
Рішення № 96-05 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування КП «Гостомель Житлоінвест» Гостомельської селищної ради»   

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                                            Ю.І. Прилипко 

                                                                                 Гостомельський селищний   голова 

Секретаріат :                                                       О.В.Кислиця, Чорна О.В.  

                                                                            Депутати Гостомельської селищної  ради 

 
 

 

 
 


