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

засіданнях  2 та 3 листопада  2015 року :                                                   

Протокол І сесії : 

1. Про результати виборів депутатів Гостомельської селищної ради та 

Гостомельського селищного голови і визнання їх повноважень. 

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

Рішення № 01-01-VІІ   

2.  Про обрання секретаря ради.  

Доповідає:  Прилипко Ю.І. – Гостомельський селищний голова 

Рішення № 02-01-VІІ   

3.  Про погодження кандидатури на посаду заступника селищного голови.  

Доповідає:  Прилипко Ю.І. – Гостомельський селищний голова 

Рішення № 03-01-VІІ  на ім’я :  гр. Друзенка А.А. , Гончаренка О.О. 
 4.  Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №953-51-\/І від 30.12.2014 р. 

«Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради,її виконавчого комітету, 

фізичної культури і спорту на 2015 р.»  

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

Рішення № 04-01-VІІ   
5.  Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Гостомельської селищної ради 

\/ІІ скликання. 

Доповідає:  Прилипко Ю.І. – Гостомельський селищний голова 

Рішення № 05-01-VІІ   
6.  Про затвердження  Положення про постійні комісії ради 

Доповідає:  Прилипко Ю.І. – Гостомельський селищний голова 

Рішення № 06-01-VІІ   
7. Про утворення постійних депутатських комісій Гостомельської   селищної ради 
Доповідає:  Прилипко Ю.І. – Гостомельський селищний голова 

Рішення № 07-01-VІІ   
8. Про відміну рішення  Гостомельської   селищної ради від 25 травня 2015 року №1032-55-\/І 

«Про надання згоди на розміщення пункту тимчасового базування бригад екстреної медичної 

допомоги Філії «Вишгородська станція екстерної медичної допомоги»  
Доповідає:  Прилипко Ю.І. – Гостомельський селищний голова 

Рішення № 08-01-VІІ   

9. Про надання згоди на розміщення пункту тимчасового базування бригад екстреної 

медичної допомоги Комунальному закладу Київської обласної ради «Київський обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та надання в оренду комунального 

майна територіальної громади селища Гостомель по вулиці Свято-Покровська (раніше 

Леніна), 109. 
Доповідає:  Прилипко Ю.І. – Гостомельський селищний голова 

Рішення № 09-01-VІІ   

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 
 

 


