
 
 

                                       

 ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, Київська область, 08290 

тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04360617@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04360617 
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 14                                                                               «14» лютого 2020 року 

 

 

Про підсумки роботи виконавчого 

комітету Гостомельської селищної ради 

з питань державної реєстрації актів 

цивільного стану за 2019 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 2019 рік, керуючись Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” виконавчий комітет:  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. 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 2019 рік взяти до відому (інформація додається). 

 
2. Головному 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 Фальковського В.А. 

 

 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

                                       

 ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 15                                                                              «14» лютого 2020 року 
 

Про приведення тарифів ДП «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби 

України (№ 85)» з водопостачання до рівня 

економічно обгрунтованих   
 

Розглянувши лист виконуючого обов’язки директора ДП «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 85)» від 06.02.2020 р. 

№20/п-53 щодо приведення тарифів з водопостачання до рівня економічно 

обгрунтованих, керуючись п. 2 ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити, на час надання послуги по водопостачанню, з 

14 лютого 2020 року ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої 

служби України (№ 85)» тарифи з водопостачання до рівня економічно 

обгрунтованих: 

 

- плата за водопостачання для групи споживачів (населення) приватного 

сектору та багатоповерхівок за 1 м3 у місяць – 10, 236 грн. з ПДВ. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Фальковського В.А. 

 

 

 

Селищний голова                  Ю.І. Прилипко 
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

№ 20                                       «14» лютого 2020 року 
 

Про демонтаж незаконно (самовільно) 

встановлених об’єктів у селищі Гостомель 

За результатами спільного огляду території селища спеціалістами відділу контролю за 

благоустроєм, директора КП «Гостомельінвестбуд» відповідно до акту обстеження земельної 

ділянки та виконання рішення Виконавчого комітету, щодо виявлення незаконно (самовільно) 

встановлених об’єктів у селищі Гостомель, для вжиття заходів по демонтажу виявлених 

об’єктів, керуючись Порядком розміщення зовнішньої реклами та визначення розміру плати за 

користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються 

розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій в сел. 

Гостомель, Правилами розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових 

споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності на території селища Гостомель, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Демонтувати незаконно (самовільно) встановлені об’єкти за наступними адресами: 

Вул. Кулішова, паркан школи (банер).  

Вул. Кулішова, 75 паркан (банер).   

В р-ні вул. Чумацький шлях біля знаку Гостомель, переносна реклама на платформі  

Вул. Остромирська, холдери на елопорах «Житловий комплекс Life». 

Вул. Автодорожня, паркан ( банер «Ковані елементи»).   

Вул. Свято-Покровська буд. № 127 банер «Блоки та Бруківка» та «Монолітне перекриття». 

Вул. Свято-Покровська буд. №108 (банер). 

Вул. Свято-Покровська, 278 ( Знак «Шиномонтаж»). 

Вул. Богдана Хмельницького 2, паркан (банери «БТІ» та «Ковані вироби», «Монолітні 

перекриття»). 

Вул. Чкалова клумба біля АЗС (банери на паркані). 

Рекламний щит розміром 3х6м – М07 23км+800 (ліворуч), 24км+500 (ліворуч та праворуч), 

24км+600 (ліворуч та праворуч), 25км+050 (ліворуч), 25км+200 (ліворуч). 

Вул. Чкалова, напроти «Швидкомийки» (знак «Планета пластик»). 

Вул. Чкалова, біля ТП (знак «Меблі»). 

Вул. Кулішова, 75 ( банери на паркані). 

Вул. Бучанське шосе, 20д (банери). 

Вулиця Свято-Покровська, 86 (торгівельна палатка). 

Вулиця Свято-Покровська, (магазин-кафе біля перукарні «Шарм» ). 

2. КП УЖКГ «Гостомель» забезпечити демонтаж та зберігання демонтованих об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Абрамчука 

Д.В. 

 

Селищний голова                 Ю.І. Прилипко 

 

 

 


