
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

Виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

   

селище Гостомель                                        № 37                                     03 травня 2018 року 

 

Про  хід  виконання селищного бюджету за 1 квартал   2018 року 

 

            Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу обліку та звітності 

Гостомельської селищної ради Закревської А.В. про хід виконання селищного бюджету    

за 2017 рік, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 28 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника відділу обліку та звітності Гостомельської селищної ради 

Закревської А.В. про хід  виконання селищного бюджету за 1 квартал 2018 року  

прийняти до відому (пояснююча записка додається). 

 

2.Схвалити звіт про хід  виконання селищного бюджету за 1 квартал  2018 року: 

 

2.1.По доходах в сумі  11108,1 тис. грн., в т.ч. доходах загального фонду – 9390,3 тис. 

грн., доходах спеціального фонду – 1717,8 тис. грн. (додаток №1). 

2.2.По видатках в сумі 8188,7 тис. грн., в т.ч. видатках загального фонду – 4770,4 тис. 

грн., видатках спеціального фонду –  3418,3 тис. грн. (додаток №2). 

 

3.Звіт про хід виконання  селищного бюджету за 1 квартал 2018 року подати на 

затвердження чергової сесії Гостомельської селищної ради. 

 

4.Відділу обліку та звітності надалі дотримуватися вимог чинного законодавства щодо 

використання  коштів  селищного бюджету  за призначенням  згідно статей  видатків. 

 

5.Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на начальника відділу обліку та 

звітності Закревську А.В.  

 

 

       Селищний голова                                                                           Ю.І.Прилипко 

 

      Керуючий справами                                                                       С.В.Чечко     

 

 Начальник відділу 

 обліку та звітності                                                                          А.В.Закревська 

 

       Начальник юридичного                                                                            

       відділу                                                                                                В.В. Чернуха 

 

 



Додаток № 1

до рішення Виконавчого комітету Гостомельської селищної ради  №  37           від  03.05.2018р.

"Про  хід виконання селищного бюджету за 1 квартал 2018 року"

тис. грн.

+, - %

10000000 Податкові надходження 39862,0 7739,5 9345,6 1606,1 120,8 9345,6

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 
2,0 0,5 3,6 3,1 720,0 3,6

11020000 Податок на прибуток підприємств 2,0 0,5 3,6 3,1 720,0 3,6

11020201
Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності 
2,0 0,5 3,6 3,1 720,0 3,6

11023201 Авансові внески з податку на прибуток підприємств 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів
0,0 0,0 0,4 0,4 0,4

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4

13020200
Рентна плата за спеціальне використання води 

водних об'єктів місцевого значення
0,0 0,0 0,4 0,4 0,4

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  17100,0 3160,0 2870,2 -289,8 90,8 2870,2

14021900 Пальне 2000,0 280,0 512,3 232,3 183,0 512,3

14031900 Пальне 8000,0 1200,0 1670,6 470,6 139,2 1670,6

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів

7100,0 1680,0 687,3 -992,7 40,9 687,3

18000000 Місцеві податки 22760,0 4579,0 6471,4 1892,4 141,3 6471,4

18010000 Податок на майно 13491,0 2972,1 3389,8 417,7 114,1 3389,8

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості

20,0 4,1 3,6 -0,5 87,4 3,6

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості

151,0 36,0 3,1 -32,9 8,6 3,1

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

220,0 35,0 97,5 62,5 278,6 97,5

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

1400,0 170,0 368,0 198,0 216,5 368,0

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  5600,0 1260,0 1423,2 163,2 113,0 1423,2

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4600,0 1140,0 1082,8 -57,2 95,0 1082,8

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 800,0 190,0 248,0 58,0 130,5 248,0

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  600,0 120,0 138,7 18,7 115,6 138,7

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 100,0 17,0 25,0 8,0 147,1 25,0

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18020200
Збір за місця для паркування транспортних засобів, 

сплачений фізичними особами
0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18030000 Туристичний збір 29,0 3,4 6,7 3,3 197,9 6,7

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 25,0 3,0 6,7 3,7 223,1 6,7

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 4,0 0,4 0,0 -0,4 8,8 0,0

18040000 
Збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18050000 Єдиний податок 9240,0 1603,5 3074,9 1471,4 191,8 3074,9
18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1720,0 300,0 451,2 151,2 150,4 451,2

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 7500,0 1300,0 2622,7 1322,7 201,7 2622,7

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків"

20,0 3,5 1,0 -2,5 28,6 1,0

ВСЬОГО

Відхилення фактичного 

виконання за  1 квартал 

2018 року

Спеціальн

ий фонд-

уточнений 

річний 

Виконано 

за  1 

квартал 

2018 року

Доходи бюджету селища Гостомель за   1 квартал 2018 року

Код Доходи  

Загальний 

фонд             

розпис    на 

2018  рік

Розпис 

доходів на  

1 квартал 

2018 рік

Виконано за 

1 квартал 

2018 рік



20000000 Неподаткові надходження  138,0 26,1 44,7 18,6 171,2 44,7

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  19,0 4,3 3,3 -1,0 76,7 3,3

21010000

Частина чистого прибутку (доходу)державних або 

комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди 

(дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є держав

3,0 0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0

21010301

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до бюджету 

3,0 0,5 -0,5 0,0 0,0

21080000 Інші надходження 16,0 3,8 3,3 -0,5 86,8 3,3
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 16,0 3,8 1,4 -2,4 36,8 1,4

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1,9

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності
119,0 21,8 41,4 19,6 189,9 41,4

22080000
Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним 

майном 

47,0 10,0 11,4 1,4 113,8 11,4

22080400

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності

47,0 10,0 11,4 1,4 113,8 11,4

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 37,0 6,5 7,7 1,2 118,0 7,7

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень
30,0 4,8 22,2 17,4 462,9 22,2

22090000 Державне мито 5,0 0,5 0,1 -0,4 26,0 0,1

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду 

та оформлення документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і дарування 

0,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян України 

4,9 0,5 0,1 -0,4 24,2 0,1

24060000 Інші находження 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

24060300 Інші находження 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

41030000 Субвенції 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

41034503

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій (бюджети: міст 

районного значення, сіл, селищ чи їх об"єднань)

0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

40000,0 7765,6 9390,3 1624,7 120,9

40000,0 7765,6 9390,3 1624,7 120,9 9390,3

19000000 Екологічний податок 620,0 151,6 151,6

19010000 Екологічний податок 620,0 151,6 151,6

19010101

Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення 

590,0 144,9 144,9

19010201
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти
25,0 6,6 6,6

19010301

Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини

5,0 0,1 0,1

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва

0,0 7,8

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту
10000,0 1537,1 1537,1

24062100

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності

0,0 15,8 15,8

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю
0,0 0,0 0,0

25020100 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,0 0,0 0,0

41035003 Інші субвенції 0,0 0,0 0,0

50110000

Цільові фонди,утворені Верховною Радою автономної 

республіки Крим,органами місцевого самоврядування 

та місцевими органами виконавчої влади

30,0 5,5 5,5

10650,0 1717,8 1717,8

11108,1

Керуючий справами С.В. Чечко

Начальник відділу обліку та звітності              А.В.Закревська

Доходи загального фонду 

Доходи спеціального фонду 

Доходи загального фонду без урахування трансфертів

ВСЬОГО (ЗАГАЛЬНИЙ та СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ)



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 38                                                                               «03»  травня 2018 року 

 

 

Про роботу Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого 

комітету Гостомельської селищної 

ради за 6 місяців з дня відкриття 

 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію начальника відділу з питань 

надання адміністративних послуг Литвина О.В., а саме звіт з роботи за 6 місяців з 

дня відкриття (12 жовтня 2017 – 01 травня 2018), керуючись Законом України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет:  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника відділу з питань надання адміністративних послуг 

Литвина О.В., а саме звіт з роботи за 6 місяців з дня відкриття (12 жовтня 

2017 р. – 01 травня 2018 р. ) взяти до відому (інформація додається). 

 
2. Начальнику відділу з питань надання адміністративних послуг 

Литвину О.В. у своїй роботі неухильно дотримуватись чинного 

законодавства та постійно покращувати якість надання послуг громадянам. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Чечко С.В. 

 

 

Селищний голова                      Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                               С.В. Чечко 

Начальник юридичного відділу                             В.В. Чернуха 



Звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради за  

6 місяців роботи у 2017 – 2018 роках 

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради офіційно було відкрито 12 жовтня 2017 року. 

На сьогодні ми перше селище в Україні, де відкрито ЦНАП такого рівня. 

Відкриттю Центра передувала важка і кропотлива робота всієї нашої команди 

і безумовно допомога наших шведських партнерів – посольства Швеції та 

програми U-Lead з Європою. У січні 2017 року наше селище відвідав посол 

Швеції в Україні і було прийнято рішення про включення Гостомеля до 

числа 26 громад України, що перемогли у конкурсі, проведеному SKL 

International і яким буде надано допомогу по створенню ЦНАП в нашому 

селищі. 16 лютого 2017 року одноголосним рішенням Гостомельської 

селищної ради №325-18-VII було створено відділ з питань надання 

адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг) при 

виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради, затверджено 

Положення та Регламент роботи Центру. Вже з серпня 2017 року ЦНАП 

почав працювати у тестовому режимі.   

Завдяки спільним зусиллям Центр має сучасне відремонтоване 

приміщення, облаштоване необхідними меблями та технікою, яке відповідає 

вимогам законодавства та створено зручні умови як для відвідувачів, так і 

для працівників. Існує можливість для отримання супутніх послуг: оплата 

послуг через термінал, ксерокопіювання. 

ЦНАП працює за принципом «єдиного вікна», тобто прийом 

документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через 

адміністраторів Центру. 

На теперіішній час ЦНАП Гостомеля – це: 

• комфортні умови прийому громадян (ЦНАП облаштований 

належною зоною очікування, дитячим майданчиком, санітарними кімнатами, 



телевізором, інформаційними стендами, зоною WiFi, створені умови для 

людей з обмеженими можливостями), простота в обслуговуванні, 

своєчасність надання послуг, розширені та зручні часи прийому (у т.ч. робота 

без перерви на обід та у суботу, у четвер до 20.00), організація надання 

послуг у найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів 

звернень,  

У приміщенні Центру та сайті Гостомельської селищної ради у розділі 

Центр надання адміністративних послуг розміщено актуальну та зручну 

інформацію щодо діяльності ЦНАПу, в.т.ч. інформаційні картки по кожній 

послузі, нормативна база, установчі документи, графік роботи та контакти. 

Рішенням Гостомельської селищної ради №471-26-VII від 7 вересня 

2017 року було затверджено перелік послуг Центру, інформаційні та 

технологічні картки. На момент відкриття ЦНАП Гостомеля надавав 48 

послуг, а вже зараз ми маємо можливість надавати 92 послуги з питань: 

• архітектури і містобудування, приватизації житла та взяття на 

квартирний облік, комунальної власності, землеустрою, реєстрації 

нерухомого майна, реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб, надання субсидій та допомоги при народженні дитини, 

реєстрації актів цивільного стану, благоустрою.  

Крім того, нами заключені угоди і ведеться прийом громадян 

спеціалістами Ірпіньводоканалу, Київоблгазу, БТІ «Північне», Управлінням 

Пенсійного фонду м. Ірпінь та юристами з питань безоплатної правової 

допомоги. 

Для кваліфікованого надання адміністративних послуг персонал 

Центру, який на сьогодні налічує 4 співробітника (керівник, який також 

виконує функції адміністратора, адміністратор, державний реєстратор та 

сеціаліст з реєстрації місця проживання), пройшов 5 модулів навчання по 

всім напрямам діяльності ЦНАП. Наявна штатна чисельність адміністраторів 

Центру гранична для надання вищезазначеної кількості видів 

адміністративних послуг. 



Перелік послуг не є остаточним, та буде розширюватись для зручності 

громадян. Так, ми плануємо ввести в штат Центру адміністратора з питань 

Державного земельного кадастру. У планах на поточний рік також є 

придбання станції та обладнання для виготовлення ай-ді карток та 

біометричних паспортів, що також передбачає введення в штат ще двох 

кваліфікованих спеціалістів за даним напрямом роботи. 

За 6 місяців роботи за консультацією та отриманням послуг до Центру 

звернулось більше 10 тис. суб’єктів.  

Найбільше звернень (близько 7000) стосуються питань нарахування 

субсидій (близько 2400 чол. отримують субсидії). 

Реєстрація (зняття з реєстрації) місця проживання – 1390. 

Земельні відносини – 691. 

Державна реєстрація речових прав – 371. 

Реєстрація актів цивільного стану – 190 (70 – народження, 100- 

смерть, 20 – шлюб). 

Містобудування та архітектура – 141. 

Благоустрій – 97. 

Матеріальна допомога – 46. 

Квартирний облік – 7. 

Надання довідок – 5. 

Крім того співробітниками Центру надано більше 3000 тис. 

консультацій. Консультації надаються не лише при особистому звернені 

громадян, а й за допомогою засобів телефонного зв’язку та електронної 

пошти. 

За надання адміністративних послуг до місцевого бюджету зараховано 

близько 90 000 тис. грн. 

Винесено попереджень про правопорушення відповідно до ч. 1 ст. 197 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (адміністративні 

правопорушення за проживання без реєстрації) – 56. 



Із загальної кількості послуг, які надаються у Центрі, лише для 

частини під час їх надання необхідна невелика кількість часу, а саме близько 

10-15 хвилин, а для найбільш витребуваних таких як: 

реєстрація/ зняття з реєстрації місця проживання/перебування 

фізичних осіб – близько 20 хвилин на особу; 

державна реєстрації прав на нерухоме майно – 30 хв. на особу. 

Після запровадження послуг, які надаються міграційною службою 

(видача паспортів) та для підвищення якості надання адміністративних 

послуг в Центрі планується встановити систему електронного керування 

чергою, що дозволятиме систематизувати черговість звернень та 

оптимізувати  час очікування заявників. 

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення 

законодавства, тому за весь період не було зафіксовано значних порушень 

строків розгляду та видачі адміністративних послуг. З цією ж метою постійно 

проводиться методична та роз’яснювальна робота з представниками суб’єктів 

надання адміністративних послуг. 

З метою виявлення суспільної думки щодо ефективності роботи 

Центру та вивчення очікувань і задоволеності якістю наданих 

адміністративних послуг в зоні очікування є скринька скарг та пропозицій, на 

рецепції – книга відгуків та пропозицій. Разом з тим, у березні поточного 

року Київським міжнародним інститутом соціології було проведено 

соціологічне опитування відвідувачів ЦНАПу шляхом анонімного 

анкетування. Також громадяни селища можуть висловити свої пропозиції та 

побажання на електронну пошту Центру (cnap-gostomel@ukr.net). 

Крім того, Гостомельський ЦНАП є місцем громадських ініціатив, на 

базі якого жителі селища в період з 1 березня по 14 квітня мали змогу у 

зручних умовах подати свої проекти до громадського бюджету селища. 

Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою 

роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування 

відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування. Про результати своєї 
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роботи щоквартально ми звітуємо в Департамент економічного розвитку і 

торгівлі Київської обласної державної адміністрації 

19 квітня 2018 року ми звітували про діяльність своєї роботи на 

підсумковій конференції, організованій програмою U-LEAD з Європою та 

посольством Швеції, де наш Центр було урочисто включено до 

Всеукраїнської асоціації Центрів надання адміністративних послуг. 



 
 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 32-007 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

№  39          03 травня 2018 року 

 

 

Про реалізацію спільного проекту «Відкрите місто: посилення участі громадян у 

розвитку місцевої громади» в селищі Гостомель 

 

  

 З метою запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні 

місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевої влади, 

активізації самоорганізації громадян, керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про соціальний діалог в Україні», «Про громадські 

об’єднання», «Про органи самоорганізації населення», «Про доступ до публічної 

інформації», Указами Президента України «Про сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», 

«Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», відповідно до 

Меморандуму про взаєморозуміння між  виконавчим комітетом міської ради, МБО «Фонд 

Східна Європа» та громадською організацію «Агенція розвитку Гостомеля» про співпрацю в 

рамках реалізації спільного проекту «Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку 

місцевої громади» в селищі Гостомель,  виконавчий комітет Гостомельської селищної ради  

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1. Утворити робочу групу з питань реалізації спільного проекту «Відкрите Місто: 

посилення участі громадян у розвитку місцевої громади» в 

селищі Гостомель (далі – Робоча група).  

 2. Затвердити персональний склад Робочої групи (додається). 

3. Робочій групі забезпечити: 

3.1. Проведення засідання Робочої групи з розгляду поточних результатів, планів та 

інформації щодо ефективності реалізації спільного проекту не рідше одного разу на місяць. 

3.2. Висвітлення інформації щодо спільного проекту в місцевих засобах масової 

інформації. 

4. Затвердити Порядок роботи виконавчих органів селищної ради з повідомленнями, 

що надійшли через Інтерактивну веб-платформу «Відкрите Місто» з використанням 

геоінформаційних технологій (додається). 

5. Першому заступнику селищного голови забезпечити: 

– визначення відповідального працівника за роботу з інтерактивною 

веб-платформою «Відкрите Місто» (далі – Система); 

– навчання відповідального працівника роботі з Системою; 

– безумовне дотримання вимог Порядку роботи виконавчих органів міської ради з 

повідомленнями, що надійшли через Інтерактивну веб-платформу «Відкрите Місто» з 

використанням геоінформаційних технологій. 



 

6. Визначити місцеву громадську організацію «Агенція розвитку Гостомеля» 

модератором Системи (за згодою). 

 7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Першого заступника 

селищного голови Саєнка В.М. 

 

 
Селищний голова        Ю.І. Прилипко 

 

  

 Керуючий справами      С.В. Чечко 

 

 

 Перший заступник селищного голови   В.М. Саєнко 

  

 

Начальник юридичного відділу    В.В. Чернуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ЗАТВЕРДЖЕНО  

 Рішення виконавчого комітету 

 Гостомельської селищної ради 

 №39 від 03 травня 2018 року 

 

СКЛАД 

робочої групи з питань реалізації спільного проекту 

«Відкрите Місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади» 

в селищі Гостомель 

 

 

Саєнко Василь Михайлович Перший заступник селищного голови, голова 

робочої групи 
  

  

Дудник Надія Юріївна Голова громадської організації, співголова 

робочої групи 
  

  

Литвин Олексій 

Валерійович 

Керівник органу контролю, секретар робочої 

групи 
  

  

члени робочої групи: 

 

Чернуха Вікторія 

Володимирівна 

Відповідальний працівник виконавчого органу 

  

  

Собчук Валентин 

Миколайович 

Відповідальний працівник виконавчого органу 

  

  

Чечко Світлана 

Валентинівна 

Відповідальний працівник виконавчого органу 

  

  

Піскалюк Ю.А. Представник Фонду Східна Європа 
  

  

Скуратівський Р.В. Представник експертної групи 
  

  

 

 

 

Перший заступник селищного голови   В.М. Саєнко 
        (відповідальний за реалізацію проекту) 

 
 



   ЗАТВЕРДЖЕНО  

  Рішенням виконавчого комітету 

  Гостомельської селищної ради 

  № 39 від 03 травня 2018 року 

 

 

ПОРЯДОК 

роботи виконавчих органів селищної ради з повідомленнями, 

що надійшли через Інтерактивну веб-платформу „Відкрите Місто” 

з використанням геоінформаційних технологій 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Інтерактивна веб-платформа „Відкрите Місто” з використанням 

геоінформаційних технологій (далі – Система) призначена для організації додаткових 

ефективних можливостей та ресурсів, спрямованих на вирішення актуальних проблем 

селища, а саме:  

мешканцям – привертати увагу до актуальних проблем своїх громад; 

місцевій владі – оперативно реагувати на ці проблеми; 

громадам – самоорганізовуватися навколо вирішення проблем; 

місцевому бізнесу та інститутам громадського суспільства – планувати свої 

благодійні ініціативи та соціальні проекти, базуючись на потребах громад. 

1.2. Порядок роботи виконавчих органів селищної ради з Системою (далі – 

Порядок) встановлює загальні принципи функціонування і правила експлуатації Системи. 

1.3. Робота з Системою здійснюється відповідно до Конституції України, Законів 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про соціальний діалог в Україні”, 

„Про основні принципи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2011 – 2015 

роки”, „Про громадські об’єднання”, „Про органи самоорганізації населення”, „Про 

доступ до публічної інформації”, „Про захист персональних даних”, Указів Президента 

України „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні та першочергових заходів з її реалізації”, „Про першочергові 

завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, Постанови Кабінету 

Міністрів України „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики”, Розпоряджень Кабінету Міністрів України „Про схвалення 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні”, „Про схвалення Стратегії 

розвитку інформаційного суспільства в Україні” та цього Порядку. 

1.4. На підставі абзацу першого статті 3 Закону України „Про звернення громадян” 

повідомлення від мешканців, що поступають через Систему до виконавчих органів 

селищної ради, не є зверненнями громадян. 

 

2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1. Система є спеціалізованим комунікаційним ресурсом в мережі Інтернет, яка 

включає: веб-сайт, набір мобільних додатків і додаткових сервісів, функціонально 

орієнтованих на забезпечення публічної взаємодії виконавчих органів селищної ради, 

мешканців, громадських об’єднань та суб’єктів господарювання в процесі вирішення 

актуальних проблем громади. 

2.2. Користувач – будь-який громадянин, що зареєструвався в Системі. 

2.3. Організації – зареєстровані в Системі у встановленому порядку виконавчі 

органи селищної ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної 

власності відповідної територіальної громади, а також інші юридичні особи, що 

виступають в Системі окремим суб'єктом, самостійною одиницею, стороною в комунікації 

з Користувачами та громадськими об’єднаннями. 

2.4. Відповідальний працівник – зареєстрований та ідентифікований у 

встановленому порядку працівник Організації, який визначений відповідальним за роботу 

з Системою. 



2.5. Модератор – громадська організація, якій у встановленому порядку надано 

доступ до Системи з відповідними правами. 

2.6. Повідомлення – зареєстроване Користувачем в Системі інформаційне 

повідомлення про наявну в громаді проблему. Повідомлення є основною одиницею 

інформаційної взаємодії Користувачів, Організацій та Модератора за допомогою Системи. 

Повідомлення може містити фото- та відеоматеріали. 

2.7. Технологічний оператор Системи – організація, що забезпечує роботу Системи 

та надає пов'язаний з функціонуванням Системи набір послуг. 

2.8. Виконавець – працівник виконавчого органу селищної ради, який визначений 

відповідальним за вирішення повідомлення від громадянина, що надійшло через Систему. 

2.9. Орган контролю – структурний підрозділ виконавчого органу селищної ради, 

на який покладено функції контролю та координації роботи виконавчих органів селищної 

ради щодо розгляду повідомлень громадян, які надійшли через Систему, у т.ч. контроль 

строків, контроль реагування та виконання, підготовка загальних звітів тощо. 

2.10. Напрям, категорія – узагальнюючі характеристики для групування 

Повідомлень за темами та напрямами проблем. 

2.11. Життєвий цикл повідомлення – усі можливі стани (статуси) Повідомлення в 

Інтернет-сервісі, а також встановлений порядок послідовної зміни цього стану. 

2.12. Сфера відповідальності – перелік категорій проблем, які за функціональним 

розподілом належать до повноважень та обов’язків  Організації в рамках експлуатації 

Системи. 

 

3. ФОРМА ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПОВІДОМЛЕННЯ, 

ВИДИ ТА КАТЕГОРІЇ ПРОБЛЕМ 

3.1. Користувачі Системи публікують повідомлення про проблеми в громаді, 

зокрема, помічені ними несправності. Кожне повідомлення містить: 

назву; 

інформацію про автора та дату реєстрації повідомлення; 

текстовий опис проблеми; 

докладені фото- та відеоматеріали (за наявності); 

категорії, до яких відноситься дане повідомлення; 

координати проблемної ділянки на карті (якщо вказані користувачем). 

 

3.2. Життєвий цикл повідомлення включає такі етапи (статуси): 

Відкрита – проблема опублікована користувачем в Системі, не вирішена. Статусу 

„Відкрита” відповідає червоний колір при позначенні проблеми в Системі; 

Прийнята (в роботу) – одна або кілька організацій взяли проблему на виконання (на 

розгляд, на рішення, на контроль) – зелений колір. Відмітка про прийняття проблеми до 

виконання важлива для жителів, тому що вони розуміють, що їх проблему побачили та 

нею займаються; 

Закрита – проблема вирішена, несправність усунена – синій колір; 

Архівна – проблема, що була закрита 20 днів тому назад після вирішення і 

перенесена до архіву – сірий колір. 

 

Зміна статусу 

 

Хто може виконати? Примітки 

Відкрита (опублікована) Будь-який користувач 

Системи 

 

Відкрита – Прийнята Відповідальний працівник Проблема може бути 

прийнята декількома 

організаціями 

Відкрита – Прийнята Модератор При вирішенні шляхом 

самоорганізації 

Відкрита – Прийнята Орган контролю У разі повторного звернення 



модератора 

Прийнята – Закрита Відповідальний працівник 

Організації 

 

Прийнята – Закрита Орган контролю На підставі відповіді 

структурного підрозділу 

Прийнята – Закрита Модератор На підставі відповіді 

структурного підрозділу чи 

вирішення шляхом 

самоорганізації 

Закрита – Архів Автоматично Через 20 днів після закриття 

Архів – Прийнята 

(повторно) 

Автор повідомлення 

(Користувач) 

Якщо повідомлення закрито, 

а проблему не вирішено (20 

днів) 

Архів – Відкрита (повторно) Модератор За результатами перевірки 

або інших повідомлень 

Відкрита (повторно) – 

закрита 

Відповідальний працівник За результатами 

доопрацювання 

Відкрита (повторно) – 

закрита 

Орган контролю На підставі відповіді 

структурного підрозділу чи 

перевірки 

Відкрита (повторно) – 

закрита 

Модератор На підставі відповіді 

структурного підрозділу чи 

перевірки 

 

3.3. По кожному повідомленню формується картка (сторінка) проблеми, на якій 

збирається вся інформація, що стосується даної проблеми: коментарі інших жителів, фото 

і відеоматеріали, позначки про направлення повідомлень в організації, відповіді від 

організацій тощо. 

3.4. Інформування Організації про нове зареєстроване повідомлення відбувається 

двома шляхами: 

відправкою інформації на електронну поштову скриньку Організації, що визначена 

для роботи з повідомленнями та зазначена в Системі, та на поштову скриньку відділу 

контролю; 

розміщенням інформації на веб-сторінці Організації в Системі (електронному 

кабінеті). 

Інформація, що надсилається до відповідної організації, містить повну інформацію 

про повідомлення та посилання на сторінку повідомлення в Системі. 

3.5. При публікації повідомлення в Системі користувач може віднести його до 

однієї або декількох категорій проблем, що відносяться до сфери відповідальності 

селищної ради: 

 

1. Селище 

1.1. Сміття, нелегальні звалища 

1.2. Неналежний стан тротуарів і 

пішохідних доріжок 

1.3. Погане освітлення пішохідних 

вулиць, парків 

1.4. Відкритий каналізаційний люк 

1.5. Незаконне будівництво 

1.6. Паркування на газоні/тротуарі 

1.7. Незаконно встановлена 

рекламна конструкція 

1.8. Неналежний стан електромереж 

1.9. Пошкоджена вивіска 

1.10. Вказівник вулиці в поганому 

стані 

1.11. Відсутність благоустрою 

паркових зон чи територій 

1.12. Відсутність/неналежний стан 

пандусів 

1.13. Незаконне розклеювання 

оголошень 

1.14. Загроза падіння дерев 

1.15. Незаконне графіті 

1.16. Благоустрій вулиць - Робота 

виконана з неналежною якістю 

1.17. Неналежний стан малих 



архітектурних форм/пам'ятників 

1.18. Неналежний стан 

пляжу/водойми 

2. Дороги 

2.1. Яма на проїжджій 

частині/тротуарі 

2.2. Погана якість дорожнього 

покриття 

2.3. Неприбрана проїжджа 

частина/тротуар 

2.4. Пошкоджений/неправильно 

встановлений дорожній знак 

2.5. Нечитабельний дорожній знак 

2.6. Протиріччя при встановленні 

дорожніх знаків 

2.7. Несправний світлофор 

2.8. Стерта/неправильна дорожня 

розмітка 

2.9. Покинутий автомобіль на 

проїжджій частині 

2.10. Парковка в недозволеному місці 

2.11. Часті затори 

2.12. Непрацююче освітлення на 

проїжджій частині 

2.13. Пошкоджене дорожнє 

огородження 

2.14. Пошкоджене пристрій 

обмеження швидкості або руху 

транспорту 

2.15. Підтоплення проїжджої частини 

/ несправна або відсутня зливова 

каналізація 

2.16. Просадка люка/незакритий люк 

2.17. Систематичне порушення ПДР 

2.18. Відсутній перехід 

2.19. Небезпечна ділянка, місце ДТП 

3. Двір - Прибудинкова 

територія 

3.1. Сміття на прибудинковій 

території 

3.2. Яма, вибоїна на 

внутрішньодворових проїздах і 

тротуарах 

3.3. Проблема з контейнерними 

майданчиками, скупчення сміття 

3.4. Відсутність/несправність 

освітлення 

3.5. Неналежний стан асфальтного 

покриття 

3.6. Несправна/відсутня зливова 

каналізація 

3.7. Відкритий люк 

3.8. Незавершені земляні роботи у 

дворі 

3.9. Паркування на газоні/проїжджій 

частині двору 

3.10. Захоплення паркувальних місць 

3.11. Неприбраний сніг, ожеледь у 

дворі 

3.12. Сніг/бурульки на дахах і дашках 

під'їздів 

3.13. Відсутність/неналежний стан 

пандусів на прибудинковій 

території 

3.14. Дитячий майданчик в 

неналежному стані 

3.15. Перекриття пожежних проїздів 

3.16. Порушення правил вигулу 

тварин 

3.17. Покинутий автомобіль 

3.18. Пошкодження огорож газонів 

4. Громадський транспорт 

4.1. Незадовільний 

технічний/санітарний стан 

транспортного засобу 

4.2. Порушення правил перевезення 

пасажирів 

4.3. Недотримання 

маршруту/графіка руху 

4.4. Брак одиниць 

транспорту/відсутність 

необхідного маршруту 

4.5. Пошкодження споруди зупинки 

4.6. Пошкодження/відсутність 

вказівників маршрутів на 

зупинках 

4.7. Незаконне оголошення, напис, 

зображення на споруді зупинки 

4.8. Бруд/сміття на зупинках 

громадського транспорту 

4.9. Некоректна поведінка 

співробітників 

4.10. Громадський транспорт. Інше 

5. Безпека і Правопорядок 

5.1. Порушення пожежної безпеки 

5.2. Місце незаконного 

проживання/перебування осіб 

без реєстрації 

5.3. Бездомні собаки або інші 

тварини 

5.4. Покинута будівля 

5.5. Небезпечне використання 

приміщень 

5.6. Незаконна прибудова споруд / 

перепланування приміщень 

5.7. Місце громадських 



правопорушень 

6. Реклама і торгівля 

6.1. Пошкоджена рекламна 

конструкція 

6.2. Незаконне встановлення 

рекламної конструкції 

6.3. Реклама на тротуарі 

6.4. Незаконна торгівля алкоголем і 

тютюном 

6.5. Незаконний гральний заклад 

6.6. Стихійна торгівля 

6.7. Порушення санітарних вимог до 

організацій торгівлі 

7. Будинок 

7.1. Неналежний стан 

водопостачання 

7.2. Неналежний стан 

електропостачання 

7.3. Неналежний стан опалювальної 

системи 

7.4. Неробочий ліфт 

7.5. Поганий стан підвалів 

7.6. Неналежний загальний стан 

будинків 

7.7. Незадовільна робота 

обслуговуючих чи керуючих 

організацій 

8. Будівельні майданчики 

8.1. Незадовільний стан тимчасової 

огорожі будівельного 

майданчика, відсутність 

будівельного паркану 

8.2. Виніс грунту та бруду 

будівельним транспортом 

8.3. Несвоєчасний вивіз будівельних 

відходів 

8.4. Незадовільний стан 

будівельного майданчика 

8.5. Несвоєчасне відновлення 

благоустрою 

8.6. Відсутність інформаційного 

щита 

8.7. Відсутність освітлення в нічний 

час 

9. Зелені насадження 

9.1. Пошкодження дерева 

хворобами/шкідниками 

9.2. Пошкодження дерева 

зовнішніми впливами 

9.3. Потрібний догляд за 

насадженнями 

9.4. Необхідна посадка зелених 

насаджень 

9.5. Пошкодження газону 

9.6. Паркування на газоні 

 

 

 

3.6. Інформація про нове зареєстроване в Системі повідомлення (проблему) 

направляється в організації відповідно до організаційної схеми закріплення проблем, що 

складена на підставі розподілу функціональних повноважень між виконавчими органами 

селищної ради: 

  

Категорія 

проблем   

Заступ

ник 

селищ

ного 

голови  

КП 

«УЖКГ  

«Гостом

ель» 

Інспекці

я з 

благоуст

рою 

Від

діл 

ДА

БК 

Відділ 

містобуду

вання та 

архітектур

и 

КП 

«Гостомельінв

естбуд» 

ДС

НС 

Націона

льна 

поліція 

ТОВ 

«Ірпін

ське 

АТП-

13250»  

Селище          

дороги          

Двір, 

прибуди

нкова 

територія 

         

Громадсь

кий 

транспор

т 

         

Безпека і 

правопор

ядок 

         



Реклама і 

торгівля 

         

Будинок          

Будівель

ні 

майданчи

ки 

         

Зелені 

насаджен

ня 

         

 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ З ПОВІДОМЛЕННЯМИ 

4.1. Відповідальний працівник не рідше одного разу на день переглядає визначену 

електронну пошту організації та веб-сторінку Організації щодо наявності інформації про 

нове зареєстроване повідомлення (проблему), яке належить до сфери відповідальності 

Організації. 

4.2. У разі надходження інформації про нове повідомлення в Системі 

відповідальний працівник протягом одного робочого дня інформує про це повідомлення 

керівника Організації. 

4.3. Керівник Організації на підставі інформації про повідомлення призначає 

виконавця, а відповідальний працівник змінює статус повідомлення (проблеми) в системі 

на „Відкриту” (приймає повідомлення в роботу) та зазначає інформацію стосовно 

виконавця. 

Повідомлення в Системі повинно бути відкритим протягом 3 робочих днів. У разі 

порушення зазначеного терміну орган контролю повинен терміново попередити 

відповідального працівника Організації, а модератор – надіслати повторне повідомлення 

на електрону адресу Організації. 

4.4. При необхідності виконавець чи відповідальний працівник може запросити 

додаткову інформацію чи уточнення щодо зареєстрованого повідомлення у користувача. 

Також користувачу можуть бути надані пояснення щодо запланованих строків вирішення 

чи обґрунтованих причин неможливості вирішенні піднятої у повідомленні проблеми. 

Якщо проблема не може бути вирішена одразу чи протягом певного прийнятного 

часу, виконавець та відповідальний працівник зобов’язані протягом 30 днів інформувати 

користувача щодо обґрунтованих причин неможливості вирішення цієї проблеми. 

У разі порушення зазначеного терміну орган контролю повинен терміново 

попередити відповідального працівника Організації, а модератор – надіслати повторне 

повідомлення на електрону адресу Організації. 

4.5. По факту опрацювання повідомлення та вирішення зазначеної проблеми 

виконавець доповідає керівнику структурного підрозділу, відповідальному виконавцю та 

органу контролю, а відповідальний працівник змінює статус повідомлення в Системі на 

„Закрита”. 

4.6. Якщо повідомлення перебуває в статусі „Закрита” протягом 20 днів, статус 

повідомлення автоматично змінюється на „Архівна”. 

4.7. За результатами перевірки вирішення проблем модератор чи користувач 

можуть протягом 20 днів змінити статус повідомлення на „Відкрита” (повторно). 

Повторне закриття таких заявок можливе лише модератором чи органом контролю 

після доопрацювання Організацією піднятих у повідомленні проблем. 

 

5. МОДЕРУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ В СИСТЕМІ 

5.1. Модератор Системи забезпечує модерування повідомлень відповідно до 

опублікованих умов використання Системи, виключення некоректних повідомлень і 

таких, що не відповідають тематиці Системи. 

5.2. Не приймаються до опублікування повідомлення, які містять: 

нецензурні або образливі вирази; 



загрози життю, здоров'ю та майну особи; 

некоректну інформацію або таку, що не відповідає визначеним для Системи 

напрямами. 

5.3. У разі виявлення некоректної поведінки користувачів, образливих 

висловлювань, відсутності конкретики або при зловживаннях, відповідальний працівник 

Організації повідомляє про ці факти модератора Системи  електронною поштою за 

адресою: support@opencity.in.ua. 

5.4. Модератор на підставі інформації з Системи готує щотижнево та щомісячно 

інформацію про ефективність вирішення проблем громади та ефективність роботи 

виконавчих органів міської ради щодо вирішення проблем, повідомлення про які 

надійшли від громадян через Систему.  

Зазначену інформацію модератор передає до органу контролю в паперовому та 

електронному вигляді. 

5.5. Консультаційний супровід роботи з Системою відповідальних працівників 

забезпечує модератор Системи. Порядок, періодичність, терміни та зміст заходів 

консультаційного супроводу визначаються органом контролю по мірі необхідності та 

узгоджуються з модератором. 

5.6. Напрями консультаційної підтримки обмежуються виключно цілями 

організації ефективної роботи з Системою та включають в себе: 

оперативні консультації по телефону; 

консультації за допомогою електронної пошти (відкладені); 

проведення навчальних семінарів з відповідальними особами; 

підготовку інструкцій та методичних матеріалів. 

 

 

Перший заступник селищного голови   В.М. Саєнко 
        (відповідальний за реалізацію проекту) 

 

 

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

№ 40                                                                                            «03» травня 2018 року 
 

Про встановлення нових дорожніх 

знаків в селищі Гостомель 
 

З метою недопущення аварійних ситуацій, враховуючи депутатське звернення 

Чорної О.В. та звернення громадян селища Гостомель, відповідно до Законів України 

«Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених пунктів», 

постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 р. №30 «Про проїзд 

великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами. 

Вулицями та залізничними переїздами», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Обмежити рух вантажного транспорту на відрізку вул. Центральна від №31 до №39 

в селищі Гостомель з встановленням нових відповідних дорожніх знаків. 

2. Встановити нові дорожні знаки в селищі Гостомель: 

 вул. Шкільна – знак «Тупик» (Знак 5.29.1. Дорога, ще не має наскрізного проїзду); 

 вул. Річна – знак «Дорога з одностороннім рухом» в напрямку зі сторони траси 

Київ-Ковель-Ягодин (Знак 5.5 застосовується для позначення дороги або 

відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються 

в одному напрямку); 

 вул. Соснова – знак «Дорога з одностороннім рухом» в напрямку зі сторони траси 

Київ-Ковель-Ягодин (Знак 5.5 застосовується для позначення дороги або 

відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються 

в одному напрямку). 

3. Першому заступнику селищного голови Саєнку В.М.: 

 погодити встановлення дорожніх знаків з начальником Управління безпеки 

дорожнього руху України в Київській обл.; 

 встановити на дорогах комунальної власності відповідні дорожні знаки згідно 

вказаних вулиць; 

 звернутись з проханням до керівника Ірпінського відділу поліції ГУ Національної 

поліції в Київській обл. здійснювати контроль за виконанням вимог правил 

дорожнього руху на даних ділянках дороги. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника селищного 

Саєнка В.М. 

 

Селищний голова                               Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                                        С.В. Чечко 

Перший заступник селищного голови  В.М. Саєнко 

Начальник юридичного відділу                                 В.В. Чернуха 

https://vodiy.ua/znaky/5/5.5
https://vodiy.ua/znaky/5/5.5


 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ _____                                                                                   «03» травня 2018  року 
 

 

Про затвердження розрахунку розміру 

кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів на 2018 рік 

 

 

У зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб з 01 січня 2018 року, відповідно до Порядку розрахунку 
розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначені вартості 
будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №281 від 
20.10.2016р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати на 2018 рік, який 

враховують при визначені вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із 

залученням коштів бюджету селища та коштів підприємств, установ, 

організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади 

селища у розмірі від 5500 до 7800 гривень за рахунок коштів місцевого 

бюджету, що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Саєнка В.М. 

 

 

Селищний голова              Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                       С.В. Чечко 

Перший заступник селищного голови  В.М. Саєнко 

Начальник юридичного відділу             В.В. Чернуха 
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