
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

П»ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ 

 

селище Гостомель         № 912-53-VII          25  липня 2019 року 

 

 

Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №777- 48–VII  від 

20 грудня 2018 року «Про затвердження Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів Гостомельської селищної ради на 2019 рік» 

 

        Відповідно до Закону України №1160- IV від 11.09.2003 р. ″Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності ″, сесія Гостомельської селищної 

ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення сорок восьмої сесії Гостомельської селищної ради від 20 грудня     

2018 року №777-48-VII «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Гостомельської селищної ради на 2019 рік», доповнивши додаток пунктам  

8, 9, 10 наступного змісту: 

 

8 Про затвердження 

Положення про земельний 

сервітут та порядок 

визначення плати за землю 

при встановленні земельного 

сервітуту, а також Типових 

договорів про встановлення 

земельного сервітуту 

З метою 

забезпечення 

ефективного 

використання 

земель 

комунальної 

власності 

I - IV квартал 

2019 року 

Відділ земельних 

ресурсів 

Гостомельської 

селищної ради, 

відділ 

благоустрою 

Гостомельської 

селищної ради 

9 Про затвердження 

порядку розміщення 

зовнішньої реклами та 

визначення розміру плати за 

користування місцями, які 

перебувають у комунальній 

власності та надаються 

розповсюджувачам 

зовнішньої реклами для 

розтушування спеціальних 

конструкцій в селищі 

Гостомель 

З метою 

здійснення 

діяльності з 

розміщення в 

селищі 

Гостомель 

зовнішньої 

реклами. 

I - IV квартал 

2019 року 

відділ 

благоустрою 

Гостомельської 

селищної ради 

10 Про затвердження 

правил розміщення та 

утримання малих 

архітектурних форм та 

З метою 

налагодження 

механізму 

розміщення та 

I - IV квартал 

2019 року 

відділ 

благоустрою 

Гостомельської 

селищної ради 



тимчасових споруд 

торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи 

іншого призначення для 

здійснення підприємницької 

діяльності на території 

селища Гостомель 

демонтажу 

малих 

архітектурних 

форм та 

тимчасових 

споруд 

торговельного, 

побутового, 

соціально-

культурного чи 

іншого 

призначення для 

здійснення 

підприємницької 

діяльності 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування 

бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку селища. 

 

 

      Селищний голова Ю.І. Прилипко  

                                                                                         

 

 


