
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

СОРОК   ВОСЬМА  СЕСІЯ  CЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Протокол сесії 

від  20 грудня  2018 р.                                                                                                                                    

1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради № 530-32-VII від  21 
грудня 2017 року  «Про бюджет селища Гостомель на 2018  рік» 
Рішення № 768-48-VІІ    
 
2. Про надання матеріальної допомоги громадянам селища Гостомель : Кізільовій О.В., 
Олізарівській Г.М., Овдію В.М., Бугаю О.М., Овдію О.М., Лісовській О.П. 
Рішення № 769-49-VІІ    

 

3. Про внесення змін до рішення №531-32-\/ІІ від 21.12.2017 р. «Про умови оплати праці 

працівників апарату Гостомельської селищної ради та її виконавчого комітету» 

Рішення № 770-48-VІІ    

 

4. Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік 

Рішення № 771-48-VІІ    

 

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

фізичної культури і спорту на 2019 рік 

Рішення № 772-48-VІІ    

 

6. Про умови оплати праці працівників апарату Гостомельської селищної ради та її 

виконавчого комітету  
Рішення № 773-48-VІІ    

 

7. Про затвердження штатного розпису на 2019 рік 

Рішення № 774-48-VІІ    

 

8. Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки сімей учасників АТО, сімей 

поранених, загиблих військовослужбовців та учасників АТО і вшанування пам’яті  загиблих (на 

2019-2020 р.р.) 

Рішення № 775-48-VІІ    

 

9. Про внесення змін до рішення ГСР №534-32-\/ІІ від 21.12.2017 р. «Про затвердження програм 

місцевого значення селища Гостомель на 2018-2019 р.р.» (додаток №7)  

Рішення № 776-48-VІІ    

 

10. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Гостомельської селищної ради на 2019 рік 

Рішення № 777-48-VІІ    

 

11. Про передачу матеріальних цінностей (об’єктів благоустрою) Гостомельської селищної 

ради на баланс КП «УЖКГ «Гостомель» 

Рішення № 778-48-VІІ    

 



12. Про внесення змін до Положення про Почесного громадянина селища Гостомель 

Рішення № 779-48-VІІ    

 

13. Про погодження проходження спеціальної перевірки на посаду заступника 

Гостомельського селищного голови 

Рішення № 780-48-VІІ    

 

14. Про врегулювання земельних відносин 

 

Рішення № 781-48-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування КП «Гостомельінвестбуд» земельної ділянки орієнтовною 

площею 3,0 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, між вул. 

Південною, 1-а та 1-б, вул. Мирною та Б. Хмельницького»  

 

Рішення № 782-48-VІІ   «Про надання дозволу КП «Гостомельінвестбуд» на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 4,0213 га на дві земельні 

ділянки: 2,3632 га та 1,6581 га по вул. Б. Хмельницького, 2-б в селищі Гостомель»  

 

Рішення № 783-48-VІІ   Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» 

орієнтовною  площею 0,0031 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під опорою ПЛЗ-10 кВ та ТП 

10/0,4 кВ по вул. Садовій в селищі Гостомель»  

 

Рішення № 784-48-VІІ   «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади селища Гостомель земельної ділянки площею 0,5084 га 

(3210945900:01:069:0024) цільове призначення якої «для ведення підсобного сільського 

господарства», яка належить ТОВ «ВВ-Брік Траст»»  

 

Рішення № 785-48-VІІ   «Про безоплатну передачу у власність гр. Карасевич І.С. земельної 

ділянки комунальної власності Гостомельської   селищної ради (кадастровий номер 

3210945900:01:011:1177) площею 0,0763 га по вул. Варшавській, 37»  

 

Рішення № 786-48-VІІ   «Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 

0,0090 га по вул. Свято-Покровській, 3-к  в  сел. Гостомель  гр. Мамчуру О.Д.»  

 

Рішення № 787-48-VІІ   «Про передачу в оренду земельної ділянки площею 0,0090 га по вул. 

Свято-Покровській, 3-к в сел. Гостомель, гр. Мамчуру С.О. терміном на 5 років для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі, в зв’язку з набуттям права власності на майно»  

 

Рішення № 788-48-VІІ   «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки 

площею 0,15 га по вул. Молодіжній, 9-а в    селищі Гостомель (за заявою гр. Сороки Є.М. та 

Варламова Д.О.)»  

 

Рішення № 789-48-VІІ   «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №283-22-V від 

22.11.2007 року «Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки гр. 

Медведєву Р.С.» для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Дніпровській, 187-а в сел. Гостомель»  

 

 

 

 



Рішення № 790-48-VІІ «Про надання дозволу   на розробку  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки» на ім’я : гр. Ширшова Р.О., Білошицької 

І.Д.,Онищенка С.А., Домбровського С.М., Протасенка І.В., Недощак М.С., Медведєва Р.С., 

Медведєва А.С., Туровського А.А., Протасенко Н.М., Кравця О.П., Шеляга Ю.П., Хоменко 

Ю.В., Мазепи С.В., Лепесій А.А., Лози В.Д.  

 

Рішення № 791-48-VІІ «Про надання дозволу   на розробку  проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража» на ім’я : 

гр. Будівської Г.Й., Соловйової Г.С., Зубенка В.В., Квасневської Н.М.   

 

Рішення № 792-48-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки» на ім’я : гр. Пальченка Д.В., Радченка Є.А., Лісовського М.Є., 

Ворона В.Ю., Каспрук І.О., Майкової Т.О. та Майко Л.П., Осадчий І.В., Пальченка В.І., 

БлонськоїН.О., Бортник О.М.  

 

Рішення № 793-48-VІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Якуш В.В., Лігостаєва О.В., Кравченко Т.П., Мартиненкової І.С., Каліченкова Ю.В., Сушицької 

Н.М. та Ткаченка О.В.   

 

Рішення № 794-48-VІІ «Про затвердження   проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення  земельної ділянки» на ім’я : гр. Лисенко О.В., Станішевського А.В., Захарченка 

М.І., Будинської О.В., Войтенко Н.М., Ребченко Г.Г., Степанчука С.В., Філіпчук В.П., Косухи 

П.В., Шумара С.В.    
 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                              Ю.І. Прилипко 

                                                                                                     Гостомельський  селищний голова 

 

 Секретаріат                                         Кислиця О.В.,  

                                                                Чорна  О.В. 

Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

СОРОК ВОСЬМА  СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

від  20 грудня  2018 р. 
ПРОТОКОЛ СЕСІЇ 

1. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №530-32-VII від   21.12.2017 року  

«Про бюджет селища Гостомель на 2018  рік» 

2. Про виділення матеріальної допомоги: гр. Кізільовій О.В., Бугай О.М., Олізаровській Г.М., Овдій 

В.М., Овдій О.М., Лісовській О.П.  

3. Про внесення змін до рішення №531-32-\/ІІ від 21.12.2017 р. «Про умови оплати праці працівників 

апарату Гостомельської селищної ради та її виконавчого комітету» 

4. Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік 

5. Про затвердження структури та чисельності працівників апарату селищної ради, її виконавчого 

комітету, фізичної культури і спорту на 2019 рік 

6. Про умови оплати праці працівників апарату Гостомельської селищної ради та її виконавчого 

комітету. 

7. Про затвердження штатного розпису на 2019 рік 

8. Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки сімей учасників АТО, сімей 

поранених, загиблих військовослужбовців та учасників АТО і вшанування пам’яті  загиблих (на 2019-

2020 р.р.) 

9. Про внесення змін до рішення ГСР №534-32-\/ІІ від 21.12.2017 р. «Про затвердження програм 

місцевого значення селища Гостомель на 2018-2019 р.р.» (додаток №7)  

10. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Гостомельської 

селищної ради на 2019 рік 

11. Про передачу матеріальних цінностей (об’єктів благоустрою) Гостомельської селищної ради на 

баланс КП «УЖКГ «Гостомель» 

12. Про внесення змін до  Положення  «Про Почесного громадянина селища Гостомель» 

13. Про погодження кандидатури заступника селищного голови на проходження спеціальної 

перевірки 

Про врегулювання земельних відносин 
14. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування КП 

«Гостомельінвестбуд» земельної ділянки орієнтовною площею 3,0 га для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення, між вул. Південною, 1-а та 1-б, вул. Мирною та Б. Хмельницького. 

 

15. Про надання дозволу КП «Гостомельінвестбуд» на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки площею 4,0213 га на дві земельні ділянки: 2,3632 га та 1,6581 га по вул. Б. Хмельницького,  

         2-б в селищі Гостомель 

 

16. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування 

на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» орієнтовною  площею 0,0031 га для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під опорою 

ПЛЗ-10 кВ та ТП 10/0,4 кВ по вул. Садовій в селищі Гостомель. 

 

17. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади селища Гостомель 

земельної ділянки площею 0,5084 га (3210945900:01:069:0024) цільове призначення якої «для ведення підсобного 

сільського господарства», яка належить ТОВ «ВВ-Брік Траст». 

 

18. Про безоплатну передачу у власність гр. Карасевич І.С. земельної ділянки комунальної власності Гостомельської   

селищної ради (кадастровий номер 3210945900:01:011:1177) площею 0,0763 га по вул. Варшавській, 37.  

 

19.  Про припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 0,0090 га по вул. Свято-Покровській, 3-к  в  сел.     

Гостомель  гр. Мамчуру О.Д. 



 

20. Про передачу в оренду земельної ділянки площею 0,0090 га по вул. Свято-Покровській, 3-к в сел. Гостомель, гр. 

Мамчуру С.О. терміном на 5 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, в зв’язку з набуттям права 

власності на майно. 

 

21. Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0,15 га по вул. Молодіжній, 9-а в    

селищі Гостомель (за заявою гр. Сороки Є.М. та Варламова Д.О.). 

 

22. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №283-22-V від 22.11.2007 року «Про надання дозволу на 

складання проекту відведення земельної ділянки гр. Медведєву Р.С.» для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Дніпровській, 187-а в сел. Гостомель. 

 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: 
1 Медведєв Артем Сергійович сел. Гостомель, вул. Дніпровська, 187-а 0,1500 

2  Медведєв Роман Сергійович сел. Гостомель, вул. Героїв України, 23 0,0800 

3 Кравець Олександр Петрович сел. Гостомель, вул. Дніпровська, 43-в/2 0,0094 

4 Лоза Валентина Дмитрівна сел. Гостомель, вул. Вишнева, 105-а 0,0384 

5 Шеляг Юрій Петрович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 194 0,1500 

6 Протасенко Надія Миколаївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 48-в 0,0735 

7 Протасенко Ігор Володимирович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 50-г 0,0872 

8 Білошицька Інна Дмитрівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 44-б 0,1462 

9 Онищенко Святослав Андрійович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 42-г 0,0880 

10 Домбровський Святослав Миколайович сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 40-з 0,1170 

11 Лепесій Алла Андріївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 40-ж 0,0865 

12 Недощак Марина Сергіївна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 40-д 0,1337 

13 Хоменко Юлія Володимирівна сел. Гостомель, вул. Кулішова, 20-г 0,0375 

14 Мазепа Сергій Володимирович сел. Гостомель, вул. Кулішова, 24-б 0,0150 

15 Туровський Анатолій Анатолійович сел. Гостомель, вул. Молодіжна, 14 0,0500 

16 Ширшов Роман Олександрович сел. Гостомель, вул. Вереснева, 2-а 0,0251 

24.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва  

індивідуального гаража:  

1 Зубенко Володимир Валентинович сел. Гостомель, вул. Рекунова,9-б/гар.№3 0,0036 

2 Квасневська Ніна Миколаївна сел. Гостомель, вул. Рекунова, 9-б/гар.№8-а 0,0068 

3 Соловйова Ганна Сергіївна сел. Гостомель, вул. Рекунова, діл.№21 0,0027 

4 Будівська Галина Йосипівна сел. Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 2-а/ гар.№2-а 0,0042  

 

25.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність:   
1 Осадча Ісанна Володимирівна сел. Гостомель, вул. Я. Мудрого, 28-в 0,0700 

2 Пальченко Володимир Іванович сел. Гостомель, вул. Я. Мудрого, 6-а 0,0800 

3 Пальченко Дмитро Володимирович сел. Гостомель, вул. Я. Мудрого, 30 0,0600 

4 Каспрук Ірина Олександрівна сел. Гостомель, вул. Некрасова, 16 0,0500 

5 Блонська Наталія Олександрівна сел. Гостомель, вул. Черняхівського, 28-с 0,0800 

6 Ворон Владислав Юрійович сел. Гостомель, вул. Варшавська, 33 0,0764 

7 Радченко Євген Анатолійович сел. Гостомель, вул. Південна, 4-в 0,1310 

8 Лісовський Михайло Євгенійович сел. Гостомель, вул. Річна, 1-б 0,0500 

9 Майкова Тетяна Олександрівна 

Майко Лідія Порфирівна 

сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 76 0,0941 

10 Бортник Олена Михайлівна сел. Гостомель, вул. Вишнева, 1-д 0,1091 

 

 

 

 

 

 

 



26 .Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості):   
1. Калініченков Юрій Вікторович 

Калініченкова Ірина Іванівна 

сел. Гостомель, вул. Ватутіна, 45 

 

0,1241 

2. Сушицька Наталія Миколаївна 

Ткаченко Олександр Вікторович 

сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 189 0,0904 

3. Лігостаєв Олег Володимирович сел. Гостомель, вул. Лугова, 44 0,1287 

4. Кравченко Тетяна Петрівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 44 0,1387 

5 Мартиненкова Ірина Сергіївна сел. Гостомель, вул. Окружна, 12 0,1244 

6 Якуш Вікторія Вікторівна сел. Гостомель, вул. Річна, 7 0,1066 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки:   
1. Станішевський Артем Вікторович сел. Гостомель , вул. Нова, 3-е 0,0100 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

2 Філіпчук Вікторія Павлівна с. Гостомель, , вул. Абрикосова, 11 0,0900 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

3 Шумар Сергій Васильович сел. Гостомель, вул. Городня, 2 0,0650 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

4 Лисенко Олександра Василівна сел. Гостомель, вул. Ярова, 227-а 0,1508 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

5 Ребченко Галина Григорівна сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 4 0,1000 Зміна з ОСГ на індивідуальне 

дачне будівництво 

6 Косуха Павло Васильович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 104 0,0516 Зміна з ОСГ на індивідуальне 

дачне будівництво 

7 Степанчук Сергій Васильович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 18 0,1000 Зміна з ОСГ на індивідуальне 

дачне будівництво 

8 Захарченко Микола Іванович сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 2 0,1000 Зміна з ОСГ на індивідуальне 

дачне будівництво 

9 Будинська Ольга Володимирівна сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 20 0,1000 Зміна з ОСГ на індивідуальне 

дачне будівництво 

10 Войтенко Ніна Миколаївна сел. Гостомель, вул. Солов’їна, 48 0,1000 Зміна з ОСГ на індивідуальне 

дачне будівництво 

Розгляд звернень та заяв 

 

Сесію закрито 

Головуючий : Гостомельський селищний голова Прилипко Ю.І.  

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

Лічильна комісія : депутати Дубас В.В., Писанка Є.О., Діденко В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ПІБ Короткий зміст заяви 

1  Скуратовська 

Тетяна Анатоліївна 

Про погодження межі земельної ділянки по                   вул. Зоряній, 4-б з суміжними 

землевласником ТОВ «Гостомельміськбуд», в зв’язку з їх відсутністю за місцем реєстрації. 

2 Коляда Анатолій 

Миколайович 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,05 га по вул. Некрасова, 16 в сел. Гостомель. 

3 Табачук Леонід 

Степанович 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,05 га по вул. Озерній в сел. Гостомель. 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Прилипко Ю.І. за за  не голосує за за  не голосує за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за не голосує за за не голосує за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за не голосує за за не голосує за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

11 Мамчур С.О. н н н н н н н 

12 Марчук Ю.В. за  за  за  за  за  за за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. за  за  не голосує  за  за  не голосує за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за за за за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за не голосує за за не голосує за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -22 «За»  -22 «За»  -17 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -17 «За»  - 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

11 Мамчур С.О. н н н н н н за 

12 Марчук Ю.В. за за за н н н за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. за за за за за за за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за за за за за утрим за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -21 «За»  -21 «За»  -20 «За»  -23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
15. 16. 17. 18. 19. 20. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. утрим за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за не голосує не голосує 

11 Мамчур С.О. за за за за не голосує не голосує 

12 Марчук Ю.В. утрим за за за  за  за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. за за за за  за  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Смолянчук О.О. за за за за не голосує за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. утрим за за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за за 

  «За»  -20 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -20 «За»  -21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за не голосує 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за не голосує 

6 Жабченко С.А. за за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за за 

12 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю. за за за за за за не голосує 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за за не голосує за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за не голосує 

25 Чемерис С.В. за за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -23 «За»  -23 «За»  -22 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -23 «За»  -19 

 

 

 

 


