
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 61                                                                                      «04» липня 2018 року 

 

 

Про підсумки роботи виконавчого 

комітету Гостомельської селищної ради 

з питань державної реєстрації актів 

цивільного стану за 2017 рік 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію головного спеціаліста з питань 

реєстрації актів цивільного стану Роман А.М. про підсумки роботи виконавчого 

комітету Гостомельської селищної ради з питань державної реєстрації актів 

цивільного стану за 2017 рік, керуючись Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” виконавчий комітет:  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію спеціаліста з питань реєстрації актів цивільного стану 

Роман А.М. про підсумки роботи виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради з питань державної реєстрації актів цивільного стану за 

2017 рік взяти до відому (інформація додається). 

 
2. Спеціалісту з питань реєстрації актів цивільного стану Роман А.М. у своїй 

роботі неухильно дотримуватись чинного законодавства з питань державної 

реєстрації актів цивільного стану. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови відповідно до розподілу обов’язків. 

 

В.о. селищного голови, 

перший заступник селищного голови    В.М. Саєнко 

 

Керуючий справами                                С.В. Чечко 

 

Начальник юридичного відділу                      В.В. Чернуха 

 



ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
08290,  селище  Гостомель,  вул.  Свято-Покровська  № 220 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

№ 62        « 04 » липня 2018 року 

 

Про визначення місць для 

тимчасової виїзної торгівлі в 

селищі Гостомель 

 

З метою якісної організації та проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної 

торгівлі, надання послуг у сфері розваг на території селища Гостомель, забезпечення 

належного підтримання об’єктів благоустрою, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування» виконавчий комітет селищної ради 

     В И Р І Ш И В : 

1. Визначити та затвердити місця для організації та проведення ярмаркових заходів,  

виїзної та виносної торгівлі, надання послуг у сфері розваг на території селища 

Гостомель: 

- вул. Мирна – поруч з магазином №84; 

-  вул. Автодорожня – біля прохідної на АНТК «Антонов», напроти зупинки 

«Військове містечко»; 

- перехрестя вулиць Кулішова та Річна; 

- вулиця Незалежності та провулок мікрорайону «Мостище»; 

- садове товариство «Ясна Поляна»; 

- вул. Дніпровська (зона відпочинку біля озера); 

- вул. Проскурівська (перехрестя біля скверу «Сонячний»); 

- вул. Свято-Покровська (площа біля культурно-оздоровчого комплексу); 

- вул. Остромирська, біля БК «Чотири Леви». 

2. Рішення виконавчого комітету №99 від 08 червня 2007 року «Про визначення місць 

для тимчасової виїзної торгівлі в селищі Гостомель», № 94 від 03 серпня 2016 року 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №99 від 08.06.2007 року «Про 

визначення місць для тимчасової виїзної торгівлі в селищі Гостомель» та № 64 від 07 

червня 2017р. «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №99 від 

08.06.2007 року «Про визначення місць для тимчасової виїзної торгівлі в селищі 

Гостомель» визнати такими, що втратили чинність. 

3. Дотримання норм безпеки, а саме: електротехнічну, експлуатаційну пожежну 

безпеку, дотримання санітарних норм та підтримання благоустрою навколо місць 

торгівлі покласти на осіб, що здійснюють торгівельну діяльність. 

4. На даних місцях торгівля дозволяється безалкогольними напоями, овочами, 

фруктами, іншими продуктами харчування, які не потребують спеціального 

зберігання та промисловими товарами. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на інспекцію з благоустрою. 

 

В. о. селищний голова, 

перший заступник селищного голови                                         В.М. Саєнко 

 

Керуючий справами                                                             С.В. Чечко 

  

Начальник юридичного відділу                                                                     В.В Чернуха 

 



 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 64/1                                                                                 04 липня 2018 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза»», 

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим 

проектом в селищі Гостомель Київської області, на виконання постанови КМУ 

від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування 

капітального будівництва», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

 

1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на: 

 будівництво автоматичного поливу з елементами благоустрою в парку 

«Сім’ї» та «Патріотів» в селищі Гостомель Київської обл. на суму 1173, 16 

тис. грн. 

 

2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови В.М. Саєнка. 

 

 

В.о. селищного голови, 

перший заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 

 



ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 64/2                                                                                 04 липня 2018 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Експертиза МВК», щодо розгляду кошторисної частини проектної документації 

за робочим проектом в селищі Гостомель Київської області, на виконання 

постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного 

фінансування капітального будівництва», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Гостомельської селищної 

ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

 

1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на: 

 будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Бучанське шосе від №32 

до №58 в селищі Гостомель Київської обл. на суму 1349, 12100 тис. грн. 

 

2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови В.М. Саєнка. 

 

 

В.о. селищного голови, 

перший заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 

 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 



РІШЕННЯ 

№ 64/3                                                                                  04 липня 2018 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Перша будівельна експертиза», щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації в селищі Гостомель Київської області, на виконання постанови 

КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного 

фінансування капітального будівництва», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Гостомельської селищної 

ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

 

1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на: 

 капітальний ремонт тротуару по вул. Центральна від заправки до №4  в 

селищі Гостомель Київської обл. на суму 1202, 164 тис. грн. 

 

2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови В.М. Саєнка. 

 

 

В.о. селищного голови, 

перший заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 
 

 

 

 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 



№ 64/4                                                                                  04 липня 2018 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза»», 

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим 

проектом в селищі Гостомель Київської області, на виконання постанови КМУ 

від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування 

капітального будівництва», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

 

1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на: 

 капітальний ремонт тротуару по вул. Свято-Покровська від №226 до №304 в 

селищі Гостомель Київської обл. (коригування проектної документації) на 

суму 1328, 333 тис. грн. 

 

2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови В.М. Саєнка. 

 

 

В.о. селищного голови, 

перший заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 
 

 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 64/5                                                                                  04 липня 2018 року 

 



Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза»», 

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим 

проектом в селищі Гостомель Київської області, на виконання постанови КМУ 

від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування 

капітального будівництва», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

 

1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на: 

 будівництво парку відпочинку на площі Рекунова в селищі Гостомель 

Київської обл. (коригування) на суму 1108, 862 тис. грн. 

 

2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови В.М. Саєнка. 

 

 

В.о. селищного голови, 

перший заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 
 

 


