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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

 

 

№ 112 

РІШЕННЯ 

 

           04 жовтня 2017 року 

 

 

Про виконання «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в селищі Гостомель на 2016-2017 

роки» 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника селищного голови 

Саєнка В.М. «Про виконання Програми розвитку фізичної культури та 

спорту в селищі Гостомель на 2016-2017 роки», керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

 

1. Інформацію заступника селищного голови Саєнка В.М. «Про виконання 

програми розвитку фізичної культури та спорту в селищі Гостомель на 

2016-2017 роки» взяти до відому (інформація додається). 

 

2. У подальшій своїй діяльності виконавчому комітету Гостомельської 

селищної ради вживати дієвих заходів щодо: 

- ефективнішого пропагування, популяризування та залучення до фізичної 

культури та спорту жителів селища; 

- по відкриттю більшої кількості спортивних секцій у селищі; 

- активного розвитку спортивного напрямку у селищі. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Саєнка В.М. 

 

 

Селищний голова                 Ю.І. 

Прилипко 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

Заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 



 

Начальник юридичного відділу                  В.В. Чернуха 
Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

від 04 жовтня 2017 року № 112 

 

 

Інформацію 

про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту 

в селищі Гостомель на 2016-2017 роки 

 

Програма розвитку фізичної культури та спорту в селищі Гостомель на 

2016-2017 роки була затверджена на сесії Гостомельської селищної ради 24 

грудня 2015 року.  

На теперішній час в селищі на штатній основі працюють 4 тренери: 

Венгер Олександр Миколайович; Ступак Олег Миколайович; Вакуленко Ігор 

Петрович; Саргсян Сурен Андранікович. 

В селищі активно пропагується та розвивається спортивна сфера та 

пропагується здоровий спосіб життя серед жителів селища різного віку, для 

цього в селищі функціонує 2 футбольних поля, площадки для заняття 

спортом, тренажерні зали, відкрито новий спортивний клуб «SPARTA». 

На сьогоднішній день спортсмени селища мають високі досягнення на 

світовому рівні. 

Активно відстоює спортивне «лице» селища й до сьогодні футбольна 

команда ветеранів, яка виступає та отримує призові місця на чемпіонатах 

різних рівнів. ФК «Гостомель» - у Вищій лізі, ФК «Факел», ФК «Кімерка» - у 

Першій. 

В цьому році розпочав свою роботу новий футбольний клуб для дітей 

під керівництвом Сергія Коморного, який сам проявив ініціативу спортивно 

розвивати дітей селища. 

Бійцівські клуби «SPARTA» та «Рубікон» займаються тренуванням 

різних вікових груп, починаючи з дітей. Особливого відзначення заслуговує 

18-річних випускник Ірпінської загальноосвітньої школи №13 селища 

Гостомель Леон Авалян, який є неодноразовим чемпіоном світу, а у 2017 

році здобув золоту медаль на чемпіонаті в Хорватії з бойового самбо у своїй 

віковій групі і бронзову у старшій віковій категорії. 

Також у БК «Чотири лева» не перший рік проходять заняття секції 

змішаних єдиноборств, до якої ходять діти різних вікових категорій. 

Загалом Програма розвитку фізичної культури та спорту виконується, 

але все ж таки постійно проводиться робота по покращенню. 

 

 

 

Заступник селищного голови В.М. Саєнко 

 



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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

 

 

№ 113 

РІШЕННЯ 

 

           04 жовтня 2017 року 

 

 

Про підсумки завершення літнього 

відпочинку в селищі Гостомель 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника селищного голови 

Саєнка В.М. про підсумки завершення літнього відпочинку в селищі Гостомель, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

 

2. Інформацію заступника селищного голови Саєнка В.М. про підсумки 

завершення літнього відпочинку в селищі Гостомель взяти до відому 

(інформація додається). 

 

3. У подальшій своїй діяльності виконавчому комітету Гостомельської селищної 

ради вживати дієвих заходів щодо: 

 впровадження більшої кількості культурних та розважальних заходів в 

селищі Гостомель у літній період, а також інші пори року; 

 передбачити можливості для оздоровлення більшої кількості дітей селища 

Гостомель на наступний рік у літній період. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Саєнка В.М. 

 

 

Селищний голова                 Ю.І. Прилипко 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

Заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

Начальник юридичного відділу                  В.В. Чернуха 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

від 04 жовтня 2017 року № 113 

 

 

Інформацію 

про підсумки завершення літнього відпочинку 

в селищі Гостомель 

 

Загалом у селищі постійно забезпечується культурний та позашкільний 

розвиток дітей та молоді селища. А з початком літнього періоду з метою 

здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації 

оздоровлення та відпочинку, створення оптимальних умов для безпечного та 

ефективного перебування дітей на канікулах, організації їх відпочинку у селищі 

починає активно працювати всі можливі зони для залучення дітей та молоді до 

активного відпочинку, а саме: 

 При Культурно-оздоровчому комплексі селища Гостомель працював 

дитячий табір, де діти різного ріку мали можливість займатись, проводити 

час за активними та цікавими іграми. 

 При Культурно-оздоровчому комплексі селища Гостомель проводились 

тенісні турніри з нагородженнями кращих гравців. 

 На зоні відпочинку на озері по вул. Дніпровська, періодично проводяться 

розважальні заходи для дітей та молоді із залученням аніматорів, 

спортсменів. Проводяться різноманітні конкурси. Спортивні змагання. 

Волейбольні турніри. 

 Щоп’ятниці та щовихідних в зоні відпочинку проводились кіноперегляди, 

які відвідала велика кількість населення селища різного віку. 

 На зоні відпочинку було проведено перший дитячий фестиваль рибальства  

селища Гостомель, з врученням цінних призів. 

 

Також, цього літнього сезону за ініціативи селищного голови випускники 

загальноосвітніх шкіл селища мали змогу відвідати та активно відпочити у 

м.Очаків. 

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови В.М. Саєнко 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 115 04 жовтня 2017 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи експертний звіт Державного підприємства «Державний 

науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини 

проектної документації за робочим проектом по капітальному  ремонту дороги 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 дороги по вул.Степова в селищі Гостомель Київської області на суму 

1 235, 843 тис.грн. 

 

2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови В.М. Саєнка. 

 

 

Селищний голова                 Ю.І. Прилипко 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

Заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 



 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 
 

 

 


