
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША (позачергова) СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ : 

від 03 квітня 2017 р. 

1.Про забезпечення співфінансування вартості робіт по об’єкту «Будівництво дитячого садочка 

на 140 місць по вул. Остромирська,37-а в селищі Гостомель» 

2.Про забезпечення співфінансування вартості робіт по об’єкту «Будівництво початкової школи І 

ступеня  на 240 місць по вул. Остромирська,37-а в селищі Гостомель» 

3.Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2017 рік при визначенні вартості 

робіт по будівництву, реконструкції  та капітальному ремонту об’єктів, замовником яких є 

Гостомельська селищна рада 

4. Про надання матеріальної допомоги : гр. МакеєвуД.В. (пораненому в зоні проведення АТО) 

5. Про надання матеріальної допомоги : гр. Коченюк В.Ф. (учаснику війни, ветерану праці) 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

13 Матусяк О.І. за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за 

17 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

18 Прилипко О.Ю. за за за за за 

19 Скрябін С.М. за за за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за за за 

21 Товстоног О.П. за за за за за 

22 Туровський А.А. за за за за за 

23 Філіпчук В.В. відсутній відсутній за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за 

Лічильна комісія:      Мамчур О.Д.,   Смолянчук О.О.,   Коваленко Р.В. 

 

Сесію закрито 
 

 

 



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 21 

(позачергової)  сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, що  були  прийняті  на 

засіданні  03 квітня  2017  року :                                                   
 

1. Про забезпечення співфінансування вартості робіт по об’єкту «Будівництво дитячого  

садочка на 140 місць по вул. Остромирська,37-а в селищі Гостомель» 

   Рішення № 374-21-VІІ    

   2. Про забезпечення співфінансування вартості робіт по об’єкту «Будівництво початкової   школи І 

ступеня  на 240 місць по вул. Остромирська,37-а в селищі Гостомель» 

   Рішення № 375-21-VІІ    

3. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2017 рік при визначенні 

вартості робіт по будівництву, реконструкції  та капітальному ремонту об’єктів, 

замовником яких є Гостомельська селищна рада 

Рішення № 376-21-VІІ    

4. Про надання матеріальної допомоги гр. Макеєву Д.В., гр. Коченюк В.Ф. 

Рішення № 377-21-VІІ    

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                                      Ю.І. Прилипко 

                                                   Гостомельський  селищний голова                                                                             

Секретаріат :                                             

                                                                   Чорна О.В., Кислиця О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 

 

 

 

 

 

 


