
 
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 02  сесіїї  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, які були прийняті на 

засіданнях 12 та  19  листопада  2015 року :                                                   

Протокол 02 сесії  : 
1.  Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №950-51-\/І від 30.12.2014 р. 

«Про бюджет селища Гостомель на  2015 р.»  

Доповідає : Сластьоненко Л.П. –  в.о. начальника  відділу обліку та звітності 

Рішення № 10-02-VІІ  (2 рішення) 
2.  Про затвердження програми зміцнення та покращення матеріально-технічної бази 

навчальних закладів та закладів культури і спорту селища Гостомель на 2015 р.»  

Доповідає : Сластьоненко Л.П. –  в.о. начальника  відділу обліку та звітності 

Рішення № 11-02-VІІ   
3.  Про безоплатне прийняття-передачу на баланс  територіальної громади селища 

Гостомель зовнішніх мереж водопостачання з подальшою передаче КП «Ірпіньводоканал» 

Доповідає : Сластьоненко Л.П. –  в.о. начальника  відділу обліку та звітності 

Рішення № 12-02-VІІ   
4.  Про безоплатне прийняття-передачу в комунальну власність територіальної громади 

селища Гостомель гуртожитку №49 по вулиці Остромирська (раніше Радгоспна)  

Доповідає : Сластьоненко Л.П. –  в.о. начальника  відділу обліку та звітності 

Рішення № 13-02-VІІ   
5.  Про внесення змін до кількісного складу  та затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання  

Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 

Рішення № 14-02-VІІ   
6.  Про затвердження складу адміністративної комісії при  виконавчому  комітеті 

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання та Положення.   

Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 

Рішення № 15-02-VІІ   
7.  Про звернення депутатів Гостомельської селищної ради до Верховної Ради України та 

Народного депутата України Гаврилюка Михайла Віталійовича стосовно внесення змін до 

Розділу \/І «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо 

особливостей фінансування у 2016 році видатків бюджетних установ в селах, селищах, 

містах районного значення) 

Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 

Рішення № 16-02-VІІ   
8.  Про врегулювання земельних відносин 

Доповідає : Качуренко  Ю.Л. – землевпорядник  селищної ради 

Рішення № 17-02-VІІ  «Про закріплення земельної ділянки за будинком по вулиці Свято-

Покровська (раніше Леніна), 306 в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Перехестенко А.П. 

«Про закріплення земельної ділянки за будинком по вулиці Свято-Покровська (раніше 

Леніна), 186 в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Лоли Д.В.  

Рішення № 18-02-VІІ  «Про припинення договору оренди земельної ділянки» на ім’я : гр. 

Прилипка Ю.І., ФОП Прилипка Ю.І., підприємця Прилипка Ю.І.  

Рішення № 19-02-VІІ  «Про передачу в оренду  земельної ділянки» на ім’я : гр. Прилипка 

В.Ю.,  ПП «Конкорд ЮМ»  

 



Рішення № 20-02-VІІ  «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №1061-56-\/І 

від 25.06.2015 р. «Про надання дозволу на розробку детального плану забудови території 

площею 1,5 га для будівництва та обслуговування дитячого садочку та загальноосвітньої 

школи по вулиці  Радгоспна,37-а  в селищі Гостомель» на ім’я КП «Гостомельінвестбуд»»  

Рішення № 21-02-VІІ  «Про внесення змін до ршення сесії Гостомельської селищної ради 

№937-51-\/І від 25 грудня 2014 року «Про затвердження Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Гостомельської селищної ради на 2015 рік»»  

9. Про результати виборів депутата  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання по 

3-ьому  виборчому округу і визнання його  повноважень. 

Доповідає: Маньков М.В. – голова Гостомельської селищної виборчої комісії.  

 Рішення № 22-02-VІІ   

10.  Про затвердження Регламенту роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ 

скликання  

Доповідає:  Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 

Рішення № 23-02-VІІ   

11.  Про звільнення директора комунального підприємства «Гостомельінвестбуд» 

Гостомельської селищної ради  

Доповідає:  Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 

Рішення № 24-02-VІІ   

12.  Про надання дозволу на виготовлення детального плану забудови території 

площею 4,0213 га, 0,7228 га, 1,6995 га, що розташовані по вулиці Богдана 

Хмельницького, б/н (раніше вулиця Кірова) для будівництва багатоквартирних 

житлових будинків в селищі Гостомель 

Доповідає:  Борисова Л.В.  – архітектор  селищної ради 

Рішення № 25-02-VІІ   

13.  Про внесення змін до рішення сесії №32-02-\/І від 16.12.2010 р. «Про будівництво 

школи та дитячого садочку в районі вулиці Радгоспна селища Гостомель» 

Доповідає:  Борисова Л.В.  – архітектор  селищної ради 

Рішення № 26-02-VІІ   

14.  Про внесення доповнень до додатку №4 та додатку №11 рішення сесії 

Гостомельської селищної ради №948-51-\/І від 30.12.2014 р. «Про затвердження 

програм місцевого значення селища Гостомель на 2015 рік» 

Доповідає : Сластьоненко Л.П. –  в.о. начальника  відділу обліку та звітності 

Рішення № 27-02-VІІ   

15.  Про надання дозволу на виготовлення детального плану забудови території 

орієнтовною площею 6,2 га (3,8 га землі ТОВ «Югаз», 0,43 га землі селищної ради;  

0,71 га землі ТОВ «Базальт»; 0,45  га землі комунальної власності територіальної 

громади селища Гостомель; 1,28 га землі  відділу охорони здоров’я ІМР)в межах 

вулиць Свято-Покровська (раніше вулиця Леніна) та Пушкіна для будівництва 

багатоквартирних житлових будинків, дитячого садочку в селищі Гостомель 

Доповідає:  Борисова Л.В.  – архітектор  селищної ради 

Рішення № 28-02-VІІ   

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 
 

 

 
 

 


