
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 4  сесіїї  Гостомельської селищної ради VІІ скликання, які були прийняті на 
засіданні 21 січня 2016 року :                                                   

1.  Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 2015 рік 
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Співдоповідач : Мамчур О.Д. – голова комісії з питань бюджету 
Рішення № 58-04-VІІ   
2. Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2016 рік” 
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Рішення № 59-04-VІІ   
3.  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 
Співдоповідач : Мамчур О.Д. – голова комісії з питань бюджету 
Рішення № 60-04-VІІ   
4.  Про зменшення розміру пайової участі  у розвитку інфраструктури  селища Гостомель 
товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Оріон» » 
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Співдоповідач : Мамчур О.Д. – голова комісії з питань бюджету 
Рішення № 61-04-VІІ   
5.  Про зменшення орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності на ім’я:  
ПП «Альянс-Буд», ПП «Палій», ТОВ «Югаз», ТОВ «Факел», гр. Власова  М.І., ФОП 
Гамалії Л.І., ТОВ «Стандарт-21», ФОП Касіча П.І., гр. Мамчура О.Д., гр. Османова М.Ш., 
гр. Моргун Т.П. по даному питанню додаються 
Співдоповідач : Мамчур О.Д. – голова комісії з питань бюджету 
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Рішення № 62-04-VІІ   
6.  Про зменшення розміру орендної плати комунальному підприємству «Гостомель 
Житлоінвест»  Гостомельської селищної ради за оренду земельної ділянки комунальної 
власності,  а саме :  
- щодо земельної ділянки площею 0,4000 га по вул. Мисливська,55  
- щодо земельної ділянки площею 0,2000 га по вул. Мисливська,57  
- щодо земельної ділянки площею 0,2000 га по вул. Мисливська,59  
- щодо земельної ділянки площею 0,4000 га по вул.  Мисливська,61  
- щодо земельної ділянки площею 0,4000 га по вул. Мисливська,63  
- щодо земельної ділянки площею 0,7000 га по вул. Мисливська,65  
- щодо земельної ділянки площею 0,2000 га по вул. Мисливська,67  
- щодо земельної ділянки площею 1,0000 га по вул. Ковельська,3  
- щодо земельної ділянки площею 1,0000 га по вул. Ковельська,3-а  
- щодо земельної ділянки площею 0,2000 га по вул. Ковельська,3-б  
- щодо земельної ділянки площею 0,4000 га по вул. Бучанське шосе,25  
- щодо земельної ділянки площею 1,4018 га по вул. Степова (Ворошилова) 
- щодо земельної ділянки площею 2,2384 га по вул. Степова (Ворошилова) 
- щодо земельної ділянки площею 0,2770 га по вул. Свято-Покровська,73-е 
- щодо земельної ділянки площею 0,2100 га по вул. Свято-Покровська,73-д 
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Співдоповідач : Мамчур О.Д. – голова комісії з питань бюджету 
Рішення № 63-04-VІІ   
7.  Про зменшення розміру плати за тимчасове користування місцем для розташування 
спеціальних конструкцій фізичній особі-підприємцю Олійник Олександру Івановичу 
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Співдоповідач : Мамчур О.Д. – голова комісії з питань бюджету 



Рішення № 64-04-VІІ   
8.  Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №959-52-\/І від 17.01.2015 р. 
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 
селищі Гостомель» зі змінами та доповненями 
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Співдоповідач : Мамчур О.Д. – голова комісії з питань бюджету 
Рішення № 65-04-VІІ   
9.  Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №957-52-\/І від 17.01.2015 р. 
«Про встановлення ставок єдиного податку в селищі Гостомель»  
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Співдоповідач : Мамчур О.Д. – голова комісії з питань бюджету 
Рішення № 66-04-VІІ   
10.  Про встановлення ставки транспортного  податку в селищі Гостомель 
Доповідає : Каплун В.О. –   начальник  відділу обліку та звітності 
Співдоповідач : Мамчур О.Д. – голова комісії з питань бюджету 
Рішення № 67-04-VІІ   
11.  Про затвердження кандидатур на посаду заступників селищного голови. 

          Доповідає : Богданова Л.Б. –  керуючий справами 
Рішення № 68-04-VІІ на ім’я: гр. Друзенка А.А. та Гончаренка О.О.  
12.  Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання у 2015 р.  
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 69-04-VІІ   
13.  Звіт про роботу та прийняті рішення виконавчим комітетом  Гостомельської селищної 
ради  у  2015 р.  
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 70-04-VІІ   
14.  Про затвердження Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання на  2016 р.  
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 71-04-VІІ   
15.  Про затвердження Положення та посвідчення помічника-консультанта депутата 
Гостомельської селищної ради \/ІІ  скликання та Гостомельського селищного голови.  
Доповідає : Гусєва Ю.М. – юрист селищної ради 
Рішення № 72-04-VІІ   
16.  Про врегулювання земельних відносин 
Доповідає : Качуренко  Ю.Л. – землевпорядник  селищної ради 
Рішення № 73-04 -VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Багірової Т.А., 
Новокшонової В.В.   
Рішення № 74-04 -VІІ  «Про безоплатну передачу земельної ділянки у приватну власність 
в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Ігнатенко Л.Б. та Горай Т.Б., Білоус Г.П.,Вронського 
А.А.   
Рішення № 75-04-VІІ  «Про поновлення  терміну дії договору оренди земельної ділянки» 
на ім’я : ФОП Пісоцького О.Д., ПП «Альянс-Буд»  
Рішення № 76-04-VІІ  «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради» на 
ім’я : ТОВ «Будівельно-ірвестаційна компанія «КиЕвінвестбуд» (3 рішення) ,  гр. Комара 
П.М.   
Рішення № 77-04-VІІ  «Про затвердження Протоколу громадського обговорення (у складі 
громадських слухань щодо корегування генерального плану селища Гостомель) 
детального плану забудови території в районі вулиць Леонтовича, Чернинської, 
Набережна в селищі Гостомель»   
Рішення № 77-04-VІІ  «Про затвердження Протоколу громадського обговорення (у складі 
громадських слухань щодо корегування генерального плану селища Гостомель) 
детального плану забудови території в районі вулиці  Б. Хмельницького (Кірова)  в селищі 
Гостомель»   



 
Рішення № 77-04-VІІ  «Про затвердження Протоколу громадського обговорення (у складі 
громадських слухань щодо корегування генерального плану селища Гостомель) 
детального плану забудови території в районі вулиці Остромирська (Радгоспна), 37-а 
(школа-дитячий садочок)  
Рішення № 78 -04-VІІ  «Про зменшення охоронної зони навколо ТОВ «Фар Кос» по 
вулиці Свято-Покровська,360  в селищі Гостомель»   
 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 
 
 

 


