
 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ               
           

Порядок денний  

засідання виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради. 

07 вересня 2016 року 

 

 

1. Про підготовку та проведення Дня селища Гостомель.  

2. Затвердження графіка роботи служб виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради.  

3. Про внесення змін до складу комісії з ТЕБ та НС.  
                                                           Доп. Саєнко В.М.. –заступник селищного голови 
4. Затвердження тарифів на водопостачання БВК – 85. 

5. Внесення змін до комісії з підготовки та проведення конкурсу з  

     призначення управителя багатоквартирного будинку. 

6. Надання одноразової матеріальної допомоги. 
                                                         Доп. Гончаренко О.О. –заступник селищного голови 
 

7. Надання дозволу на проведення продовольчої ярмарки в селищі Гостомель. 

8. Надання дозволу на встановлення рекламних конструкцій. 
                                                         Доп. Гусачов А.А. – ст.. інспектор з благоустрою 
9. Про визначення посадових осіб, уповноважених на складання протоколів   

    про адміністративні правопорушення. 

10. Квартирні питання. 

11. Затвердження списків квартирного обліку військовослужбовців  при в/ч  

    3018 НГУ. 
                                                         Доп. Чернуха В.В. - юрист 
12. Дозвіл на зрізування зелених насаджень. 
                                                        Доп. Богданова Л.Б. – кер. справами 
 

13. Питання архітектури. 
                                              Доп. Єрмолаєв В.А. – начальник відділу  
 

 

14. Різне. 
 

 

 

Керуючий справами Л.Б. Борисова 

 

 

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ               
 

Протокол засідання виконавчого комітету від  

07 вересня  2016 року 
 

 

Слухали:  Про підготовку та проведення Дня селища Гостомель.  

                 /Доп. Саєнко В.М. – заступник селищного голови/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 105  додається/.    

 

 

Слухали:  Затвердження графіка роботи служб виконавчого комітету Гостомельської селищної 

ради.  

                 /Доп. Саєнко В.М. – заступник селищного голови/ 

 Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 106 додається/ 

 

 

Слухали:  Про внесення змін до складу комісії з ТЕБ та НС.  

                 /Доп. Саєнко В.М. – заступник селищного голови/ 

 Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 107 додається/ 

 

 

Слухали:  Затвердження тарифів на водопостачання БВК – 85. 

                   /Доп. Гончаренко О.О. - заступник селищного голови / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  108 додається/ 

 

 

Слухали:  Внесення змін до комісії з підготовки та проведення конкурсу з  

     призначення управителя багатоквартирного будинку. 

                   /Доп. Гончаренко О.О. - заступник селищного голови / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  109 додається/ 

 

 

Слухали:  Надання одноразової матеріальної допомоги. 

                   /Доп. Гончаренко О.О. - заступник селищного голови / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  110 додається/ 

 

 

Слухали:  Надання дозволу на проведення продовольчої ярмарки в селищі Гостомель. 

                 /Доп. Гусачов А.А. – старший інспектор з благоустрою / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  111  додається/ 

 

 

Слухали:  Надання дозволу на встановлення рекламних конструкцій. 

                 /Доп. Гусачов А.А. – старший інспектор з благоустрою / 

Вирішили: На доопрацювання 

 

 

 

 



Слухали:  Про визначення посадових осіб, уповноважених на складання протоколів  про 

адміністративні правопорушення. 

                 / Доп. Чернуха В.В. - юрист / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  112  додається/ 

 

 

Слухали:  Про взяття на квартирний облік  

                 / Доп. Чернуха В.В. - юрист / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  113  додається/ 

 

 

Слухали:  затвердження списків осіб, які перебувають на квартирному обліку при військовій 

частині 3018 Національної гвардії України 

/ Доп. Чернуха В.В. - юрист / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 114 додається/ 

 

 

Слухали:  Про присвоєння адресних номерів земельним ділянкам в селищі Гостомель, за 

заявами громадян Губки Г.В., Савранської Н.С., Карпенкова О.С., Дудар В.М.,                        

ТОВ «Гостомельські липки» 

                 /Доп. Борисова Л.В. - архітектор / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 115  додається 

 

 

Слухали:  Про присвоєння адресних номерів житловим будинкам за заявами громадян       

Дудар В.М., Галущак В.П., Головієнко І.Є., Яловіцької Ю.В. 

                 /Доп. Борисова Л.В. - архітектор / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 116  додається/.   

 

 

Слухали:  Про найменування вулиці, провулків та присвоєння адресних номерів земельним 

ділянкам в районі шлюзу в селищі Гостомель 

                 /Доп. Борисова Л.В. - архітектор / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 117 додається/. 

 

 

Слухали:  Про погодження виготовлення паспорту прив’язки розміщення МАФів за заявами 

ТОВ «Садовий центр Олени Білої», ФОП Ярової Л.І. 

                 /Доп. Борисова Л.В. - архітектор / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 118 додається/. 

 

 

Слухали:  Про внесення змін до рішення виконкому Гостомельської селищної ради № 101 від 

03.08.2016р. «Про присвоєння адресного номеру автомобільній газозаправній станції з 

магазином в селищі Гостомель, вул. Бучанське шосе, 20-д» 

                 /Доп. Борисова Л.В. - архітектор / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 119 додається/. 

 

 

Слухали:  Про надання дозволу на організацію під’їзду до земельних ділянок по 

вул..Гостомельське шосе, 9-в, 9-д, 11-д,  

                 /Доп. Борисова Л.В. - архітектор / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 120  додається/.   

 

                Селищний голова                                      Ю.І. Прилипко 

 

               Керуючий справами                                  Л.Б. Богданова 



  

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 
                   № 105                                                                          07 вересня 2016   року 

 

 

Про  затвердження оргкомітету та плану заходів 

по підготовці та проведенню святкування Дня селища «Гостомелю -522» 

 

   

Розглянувши та обговоривши інформацію заступника селищного голови Саєнка Василя 

Михайловича про підготовку та організацію проведення в селищі  святкування 522 річниці 

селища Гостомель, враховуючи пропозиції членів виконкому, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради 

 

                                        В И Р І Ш И В :  

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки  та проведення заходів, присвячених 522  

річниці селища Гостомель в складі: 

 
               Голова організаційного комітету: Саєнко В.М. – заступник селищного голови; 

 

                Члени організаційного комітету 

                                         Черінська Н.В. – директор культурно-оздоровчого  комплексу; 

                                          Драп Л.Г. -  директор будинку культури; 

                                         Гусачов А.А. – старший інспектор з благоустрою; 

                                         Лабунський О.В. – директор АТП - 13250; 

                                         Штутман Є.А.. – начальник КП «УЖКГ «Гостомель»; 

                                         Аверіна О.В. – спеціаліст з інформаційного забезпечення 

 

2. Затвердити план  заходів з підготовки та проведення святкування Дня селища. 

                                                                                                                  ( Додаток № 1). 

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

Саєнка В.М. 

 

 

                                Селищний голова                                                   Ю.І. Прилипко 

 

                                Керуючий справами                                              Л.Б. Богданова 

  

                                Заступник селищного голови                                В.М. Саєнко 

 

                                Юрист                                                                      В.В. Чернуха  

                   

                     

 

 

 

 

 



 Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету 

                       Гостомельської селищної ради  

                            №  105  від  07 вересня   2016 року   

               

 

                З А Х О Д И 
з підготовки та відзначення 

 Дня селища 

 
1. Провести роботу по благоустрою закріплених за підприємствами  

територій, упорядкуванню пам’ятників, забезпечити святкове оформлення вулиць 

напередодні та під час святкування Дня селища. 
                                                            Гусачов А.А. 
                                                                 Штутман Є.А.. 

                                                                       Керівники підприємств, установ та організацій 

 

    2. Направити запрошення учасникам свята, керівникам підприємств, установ, 

організацій   для   прийняття  участі у святкуванні Дня селища. 
                                                         Саєнко В.М. 

                                                                  

     3. Розробити сценарій проведення свята  Дня селища .                                                    
                                                                  Черінська Н.В. 

                                                                  Драп Л.Г.. 

 

     4. Підготувати та розвісити оголошення про проведення свята. 
                                                    Черінська Н.В. 

                                                                  Драп Л.Г.. 

                                                           . 

     5.Замовлення та придбання рекламної продукції 
                                                Каплун В.О.                                               

     6. Забезпечити громадський порядок в селищі під час проведення заходів. 
                                                        Спєвак М.О. 

       7. Забезпечити присутність медичних працівників під час святкового концерту 

. 
                                                     Мельник Б.В. 

     8. Організувати виїзну торгівлю до місця святкування Дня селища. 
                                                    Гусачов А.А. 
 

      9. Провести футбольний турнір на Кубок Гостомеля 
                                                            Венгер О.. 
     10 . Привести в належний порядок системи освітлення, водопостачання,    

теплопостачання, водовідведення. 
                                               Саєнко В.М.  

                                                           Гончаренко О.О. 

1. Провести  велопробіг.  
                                                           Поповичук О.М.  

                  

 

              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 

 
                   № 106                                                                     07 вересня  2016  року 

 
      

Про затвердження графіку роботи спеціалістів 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради 

 

 

Розглянувши подання заступника Гостомельського селищного голови Саєнка В.М., 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 

селищної ради 

  

В И Р І Ш И В: 

 

1.Затвердити графіки роботи спеціалістів виконавчого комітету Гостомельської селищної ради: 

з питань реєстрації місця проживання, з питань реєстрації актів цивільного стану та 

оформлення субсидій, інспектора військово-облікового столу, з питань реєстрації речових 

прав на нерухоме майно (додається). 

 

2. Контроль   за   виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  селищного  голови  

Саєнка В.М. 

 

                                              

 

                   Селищний голова                                                     Ю.І. Прилипко 

  

 

                   Керуючий справами                                                 Л.Б. Богданова 

   

 

                   Заступник селищного голови                                  В.М. Саєнко 

 

 

                    Юрист                                                                        В.В. Чернуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

 
                          № 107                                                         07 вересня 2016  року 

 
Про внесення змін до складу   комісії виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради  

 

              Розглянувши подання заступника  Гостомельського селищного голови,   керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради  

  

                                                 В И Р І Ш И В : 

        1.    Внести зміни до складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій.   

                      – згідно додатку 1  

 

        2.  Визнати таким, що втратив чинність: 

             - додаток  1  до рішення виконкому № 136 від 18  листопада 2016 року; 

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

Саєнко В.М. 

 

 

           

 

 

                                Селищний голова                                                   Ю.І. Прилипко 

 

                                Керуючий справами                                              Л.Б. Богданова 

  

                                Заступник селищного голови                                В.М. Саєнко 

 

                                Юрист                                                                      В.В. Чернуха  

                   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                 Додаток №1 до рішення виконавчого комітету 

                                                         Гостомельської селищної ради  

                                                         №  107   від 07 вересня  2016 року                                                   
 

 

 

    КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

           БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

Саєнко В.М. -  голова комісії 

Буренко Ю.І. – заступник голови комісії 

Андросова В.А. – секретар комісії 

Лабунський О.В. – член комісії 

Кравченко В.В. – член комісії  

 

 

 

            Керуючий справами                               Л.Б. Богданова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
                   № 108                                                           07 вересня  2016  року 

 
      

   Про приведення  тарифів ПБВК – 85 з водопостачання  

   до рівня економічно обгрунтованих   

 

            Розглянувши та обговоривши лист директора  ПБВК – 85 щодо приведення тарифів з 

водопостачання до рівня економічно обгрунтованих,  керуючись Постановою національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг № 2868 

від 26.11.2015 року, ст.. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет селищної ради 

  

                                                 В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити з 01 вересня 2016 року  ПБВК – 85 тарифи з водопостачання до рівня 

економічно обгрунтованих : 

 Для І групи споживачів ( населення) приватного сектору: 

                                За 1 куб. м водопостачання – 5, 496 грн. ( з ПДВ);   

                    

 Для І групи споживачів ( населення) комунального  сектору: 

                                За 1 куб. м водопостачання – 5, 80 грн. ( з ПДВ);   

2. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти  на  заступника  селищного  

голови  Гончаренка О.О. 

 

                                              

 

                       Селищний голова                                               Ю.І. Прилипко 

  

                       Керуючий справами                                          Л.Б. Богданова 

   

                      Заступник селищного                                        О.О. Гончаренко 

                       голови   

                       Юрист                                                                  В.В. Чернуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
№ 109                                                          07  вересня 2016  року 

      
    Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 97 від 03 серпня 2016 року  

    «Про створення комісії для підготовки та проведення  

    конкурсу з    призначення управителя багатоквартирного  

    будинку  та затвердження   Положення про комісію» 

 

      Відповідно до ст.. 7, ст. 27, ст. 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному  будинку», Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

13.06.2016 року № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя 

багатоквартирного будинку» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 року № 

893/29023, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 02.02.2009 року № 13 з метою забезпечення ефективного управління та 

управління спільним майном багатоквартирних будинків через прозорі відносини між управителем та 

співвласником багатоквартирного будинку та спільним майном, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

                                                       ВИРІШИВ :  

1. Викласти п.1 в наступній редакції: «Внести зміни до складу комісії  для підготовки та 

проведення     конкурсу з  призначення управителя багатоквартирного   будинку у складі: 

 

Голова комісії – Гончаренко О.О  - заступник селищного голови; 

Секретар комісії – Смолянчук О.О. – депутат Гостомельської селищної ради; 

 

Члени комісії:    Чернуха В.В. – головний спеціаліст Гостомельської селищної ради; 

                                Чемерис С.В. - депутат Гостомельської селищної ради; 

                                Паламарчук О.В. – депутат Гостомельської селищної ради; 

                                            Поповичук О.М. депутат Гостомельської селищної ради; 

                                            Діденко В. М. – депутат Гостомельської селищної ради; 

                                            Мілевська З.П. – депутат Гостомельської селищної ради;» 

              

Решту рішення залишити без змін. 

 

                      Селищний голова                                                        Ю.І. Прилипко 

  

                      Керуючий справами                                                   Л.Б. Богданова 

   

                      Заступник селищного                                                О.О. Гончаренко 

                      голови 

                      Юрист                                                                           В.В. Чернуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
                   № 111                                                                      07 вересня  2016  року 

 
      

Про надання дозволу на проведення 

продуктової ярмарки в селищі Гостомель   

 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Стрельцова Івана Олеговича щодо надання 

дозволу на проведення 08 вересня 2016 року та 10 вересня 2016 року продуктової ярмарки у 

селищі Гостомель, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет селищної ради 

  

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Стрельцову Івану Олеговичу на проведення 

продуктової ярмарки у селищі Гостомель 08 вересня 2016 року (р-н Військового містечка) та 

10 вересня 2016 року (біля АТ «Ветропак Гостомельський склозавод»). 

 

2. Дотримання норм безпеки, а саме: електротехнічну, експлуатаційну та пожежну безпеку, 

дотримання санітарних норм та підтримання благоустрою під час проведення ярмарки 

покласти на фізичну особу-підприємця Стрельцова Івана Олеговича. 

 

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

Гончаренка О.О. 

 

                                              

 

                   Селищний голова                                                     Ю.І. Прилипко 

  

 

                   Керуючий справами                                                 Л.Б. Богданова 

   

 

                   Заступник селищного голови                                  О.О. Гончаренко 

 

 

                    Юрист                                                                        В.В. Чернуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


