
 

                                                                                                          
  
 

 

 

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

України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо рішення  69 (позачергової)  сесії  

Гостомельськоїселищної ради \/ІІ скликання від  30 грудня  2020  р. : 

1. Про утворення відділу культури, молоді  та спорту Гостомельської селищної ради та  

затвердження Положення про відділ  

Рішення № 1361-69-VІІ    

2. Про прийняття у комунальну власність Гостомельської селищної ради будівель, споруд та 

основних засобів закладів освіти та культури від Ірпінської міської ради Київської області  

Рішення № 1362-69-VІІ    

3. Про зміну складу засновників закладів освіти селища Гостомель, їх перейменування та 

затвердження статутів у новій редакції  

Рішення № 1363-69-VІІ    

4. Про звернення до Бучанської  районної ради  щодо прийняття у комунальну власність 

Гостомельської селищної ради нерухомого майна, речей та прав замовників (учасників) 

юридичних осіб 

Рішення № 1364-69-VІІ    

5. Про безоплатне прийняття в комунальну власність та на баланс Гостомельської селищної 

ради з балансу Управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної 

адміністрації комплексу спортивного  обладнання  

Рішення № 1365-69-VІІ    

6. Про утворення відділу соціального захисту населення Гостомельської селищної ради та 

затвердження Положення про відділ  

Рішення № 1366-69-VІІ    

7. Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників закладу охорони 

здоров’я Гостомельської селищної ради на 2021-2022 роки  

Рішення № 1367-69-VІІ    

8. Про внесення змін до рішення № 1344-67-\/ІІ від 04.12.2020 р. «Про створення відділу охорони 

здоров’я та  соціального захисту населення Гостомельської селищної ради, затвердження 

Положення про відділ »  

Рішення № 1368-69-VІІ    

9. Про структуру та чисельність працівників Гостомельської селищної ради та її виконавчого 

комітету   

Рішення № 1369-69-VІІ    

 

ПРОТОКОЛ 69 (позачергової) сесії від 30 грудня 2020 р. 

1.  Про створення відділу культури, молоді  та спорту Гостомельської селищної ради та  затвердження 

Положення про відділ (рішення прийнято) 

2. Про прийняття у комунальну власність Гостомельської селищної ради будівель, споруд та основних 

засобів закладів освіти та культури від Ірпінської міської ради Київської області (рішення прийнято) 

3. Про зміну складу засновників закладів освіти селища Гостомель, їх перейменування та затвердження 

статутів у новій редакції (рішення прийнято) 

4. Про звернення до Бучанської  районної ради  щодо прийняття у комунальну власність Гостомельської 

селищної ради нерухомого майна. (рішення прийнято) 



5. Про безоплатне прийняття на баланс Гостомельської селищної ради з балансу Управління фізичної 

культури і спорту Київської обласної державної адміністрації комплексу спортивного  обладнання 

(рішення прийнято) 

6. Про утворення відділу соціального захисту населення Гостомельської селищної ради та затвердження 

Положення про відділ (рішення прийнято) 

7. Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників закладу охорони здоров’я 

Гостомельської селищної ради на 2021-2022 роки (рішення прийнято) 

8. Про внесення змін до рішення № 1344-67-\/ІІ від 04.12.2020 р. «Про створення відділу охорони здоров’я та  

соціального захисту населення Гостомельської селищної ради, затвердження Положення про відділ » 

(рішення прийнято) 

9. Про структуру та чисельність працівників Гостомельської селищної ради та її виконавчого комітету  

(рішення прийнято) 

10. Про умови оплати праці  працівників апарату Гостомельської селищної ради та її виконавчого комітету ( 

для прийняття рішення не вистачило голосів) 

Результатипоіменногоголосування 

№ ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

6 Кислиця О.В. за за за за за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за за за за за за за за 

9 Мамчур О. Д. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Матусяк О.І. за за за за за за за за 

13 Мілевська З.П. за за за за за за за за 

14 Мовчун Т.М. за за за за за за за за 

15 Паламарчук О.В. за за за за за за за за 

16 Писанка Є.О. за за за за за за за за 

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

18 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

19 Скрябін С.М. за за за за за за за за 

20 Скуратівська Н.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

21 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

22 Туровський А.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Філіпчук В.В. за за за за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за за за за 

25 Чорна О.В. за за за за за за за за 

26 Шальман Т.М. за за за за за за за за 

  «За»  -16 «За»  -16 «За»  -16 «За»  -16 «За»  -16 «За»  -16 «За»  -16 «За»  -16 

Результатипоіменногоголосування 

 

№ ПІБ депутата  9. 10. 

1 Прилипко Ю.І. за не голосував 

2 Гамарник Р.І. за за 

3 Діденко В.М. за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній 

5 Жабченко С.А. відсутній відсутній 

6 Кислиця О.В. за не голосувала 

7 Коваленко Р.В. за за 



8 Лінчук Ж.В. за за 

9 Мамчур О. Д. відсутній відсутній 

10 Мамчур С.О. відсутній відсутній 

11 Марчук Ю.В. відсутній відсутній 

12 Матусяк О.І. за за 

13 Мілевська З.П. за за 

14 Мовчун Т.М. за за 

15 Паламарчук О.В. за за 

16 Писанка Є.О. за за 

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній 

18 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня 

19 Скрябін С.М. за за 

20 Скуратівська Н.Ю. відсутня відсутня 

21 Товстоног О.П. відсутній відсутній 

22 Туровський А.А. відсутній відсутній 

23 Філіпчук В.В. за за 

24 Чемерис С.В. за не голосував 

25 Чорна О.В. за за 

26 Шальман Т.М. за за 

  «За»  -16 «За»  -13 
 

Сесію закрито. 

Головуючий – Гостомельський селищний голова Прилипко Ю.І. 

Секретаріат – депутати ради : Кислиця О.В., Паламарчук О.В. 

Лічильна комісія – депутати : Писанка Є.О., Коваленко Р.В., Лінчук Ж.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


