На виконання рішення Гостомельської селищної ради №201-10-\/ІІ від 21.07.2016 р .
оприлюднюємо звіт про виконання Плану роботи ради та прийняті рішення за І
півіччя 2016 року.

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, № 125

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№ 201 - 10 -\/ІІ
21 липня 2016 р.

селище Гостомель
Звіт про виконання Плану роботи
Гостомельської селищної ради
\/ІІ скликання у першому півріччі 2016 р.

З метою здійснення належної організації роботи та контролю за виконаннями рішень
Гостомельської селищної ради VІІ скликання у першому півріччі 2016 року,
керуючись п.7 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи ст.32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради VІІ скликання у
першому півріччі 2016 року прийняти до відома (додаток №1).
2. Посадовим особам Гостомельської селищної ради, її виконавчого комітету,
підпорядкованим ним підприємств, установ, організацій своєчасно та в повному обсязі
виконувати в подальшому рішення Ради відповідно до діючого законодавства.
3. Розмістити дане рішення на офіційному сайті селища Гостомеля.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
законності, регламенту, контролю за виконанням рішень селищної ради та виконавчого
комітету , депутатської діяльності та формування об’єднаної територіальної громади та на
секретаря ради О.В.Кислицю.

Гостомельський селищний голова

Ю.І. Прилипко

Секретар ради

О.В.Кислиця

Заступники селищного голови :

В.М. Саєнко
О.О.Гончаренко
В.О. Каплун

Погоджено :
юрист

В.В. Чернуха

Додаток №1
до рішення Гостомельської селищної ради
«Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради V/І скликання
у першому півріччі 2016 р.»
№ 201 - 10-\/ІІ від 21 .07.16 р
РЕЄСТР

рішень Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання , прийнятих на 4 сесії
від 21 січня 2016 р.
1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 2015 рік
Рішення № 58-04-VІІ
2. Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2016 рік”
Рішення № 59-04-VІІ
3. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24 грудня
2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»

Рішення № 60-04-VІІ
4. Про зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури селища Гостомель
товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «Оріон» »

Рішення № 61-04-VІІ
5. Про зменшення орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності на ім’я:

ПП «Альянс-Буд», ПП «Палій», ТОВ «Югаз», ТОВ «Факел», гр. Власова М.І., ФОП
Гамалії Л.І., ТОВ «Стандарт-21», ФОП Касіча П.І., гр. Мамчура О.Д., гр. Османова М.Ш.,
гр. Моргун Т.П. по даному питанню додаються
Рішення № 62-04-VІІ
6. Про зменшення розміру орендної плати комунальному підприємству «Гостомель
Житлоінвест» Гостомельської селищної ради за оренду земельної ділянки комунальної
власності, а саме :

- щодо земельної ділянки площею 0,4000 га по вул. Мисливська,55
- щодо земельної ділянки площею 0,2000 га по вул. Мисливська,57
- щодо земельної ділянки площею 0,2000 га по вул. Мисливська,59
- щодо земельної ділянки площею 0,4000 га по вул. Мисливська,61
- щодо земельної ділянки площею 0,4000 га по вул. Мисливська,63
- щодо земельної ділянки площею 0,7000 га по вул. Мисливська,65
- щодо земельної ділянки площею 0,2000 га по вул. Мисливська,67
- щодо земельної ділянки площею 1,0000 га по вул. Ковельська,3
- щодо земельної ділянки площею 1,0000 га по вул. Ковельська,3-а
- щодо земельної ділянки площею 0,2000 га по вул. Ковельська,3-б
- щодо земельної ділянки площею 0,4000 га по вул. Бучанське шосе,25
- щодо земельної ділянки площею 1,4018 га по вул. Степова (Ворошилова)
- щодо земельної ділянки площею 2,2384 га по вул. Степова (Ворошилова)
- щодо земельної ділянки площею 0,2770 га по вул. Свято-Покровська,73-е
- щодо земельної ділянки площею 0,2100 га по вул. Свято-Покровська,73-д
Рішення № 63-04-VІІ
7. Про зменшення розміру плати за тимчасове користування місцем для розташування
спеціальних конструкцій фізичній особі-підприємцю Олійник Олександру Івановичу

Рішення № 64-04-VІІ
8. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №959-52-\/І від 17.01.2015 р.
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в
селищі Гостомель» зі змінами та доповненями

Рішення № 65-04-VІІ
9. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №957-52-\/І від 17.01.2015 р.
«Про встановлення ставок єдиного податку в селищі Гостомель»

Рішення № 66-04-VІІ
10. Про встановлення ставки транспортного податку в селищі Гостомель

Рішення № 67-04-VІІ
11. Про затвердження кандидатур на посаду заступників селищного голови.

Рішення № 68-04-VІІ на ім’я: гр. Друзенка А.А. та Гончаренка О.О.
12. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання у 2015 р.

Рішення № 69-04-VІІ
13. Звіт про роботу та прийняті рішення виконавчим комітетом Гостомельської селищної
ради у 2015 р.

Рішення № 70-04-VІІ
14. Про затвердження Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання на 2016 р.

Рішення № 71-04-VІІ
15. Про затвердження Положення та посвідчення помічника-консультанта депутата
Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання та Гостомельського селищного голови.

Рішення № 72-04-VІІ
16. Про врегулювання земельних відносин

Рішення № 73-04 -VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Багірової Т.А.,
Новокшонової В.В.
Рішення № 74-04 -VІІ «Про безоплатну передачу земельної ділянки у приватну власність
в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Ігнатенко Л.Б. та Горай Т.Б., Білоус Г.П.,Вронського
А.А.
Рішення № 75-04-VІІ «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки»
на ім’я : ФОП Пісоцького О.Д., ПП «Альянс-Буд»
Рішення № 76-04-VІІ «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради» на
ім’я : ТОВ «Будівельно-ірвестаційна компанія «КиЕвінвестбуд» (3 рішення) , гр. Комара
П.М.
Рішення № 77-04-VІІ «Про затвердження Протоколу громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розробки плану зонування території (зонінг)
селища Гостомель та коригування (внесення змін) до генерального плану селища
Гостомель Київської області»
Рішення № 78 -04-VІІ «Про погодження охоронної зони підприємству ТОВ «Фар Кос»
по вулиці Свято-Покровська (раніше Леніна),360 в селищі Гостомель»
СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 53 рішення
РЕЄСТР

рішень Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання , прийнятих на 5 сесії
від 18 лютого 2016 р. (І засідання)
від 25 лютого 2016 р. (ІІ засідання)
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24 грудня
2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»

Рішення № 79-05-VІІ
2. Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності

Рішення № 80-05-VІІ на ім’я: ФОП Заруцького П.І., ПП «Таврос»
3. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №33-03-\/ІІ від 17 грудня
2015 р. «Про затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів»

Рішення № 81-05-VІІ
4. Про звільнення директора комунального підприємства «Гостомельські інформаційні
технології» Гостомельської селищної ради

Рішення № 82-05-VІІ
5. Про призначення директора комунального підприємства «Гостомельські інформаційні
технології» Гостомельської селищної ради

Рішення № 83-05-VІІ

6. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №15-02-\/ІІ від
19 листопада грудня 2015 р. «Про затвердження складу адміністративної комісії при
виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради та Положення»

Рішення № 84-05-VІІ
7. Про внесення змін до Регламенту роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання

Рішення № 85-05-VІІ
8. Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту територіальної громади
селища Гостомель та затвердження Порядку електронних петицій, адресованих
Гостомельській селищній раді.

Рішення № 86-05-VІІ
9. Про врегулювання земельних відносин

Рішення № 87-05 -VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Усенка В.В., Гончаренка
О.О.
Рішення № 88-05 -VІІ «Про передачу в оренду земельної ділянки в селищі Гостомель
Публічному акціонерному товариству Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК»»
Рішення № 89-05-VІІ «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки»
на ім’я : АТ «Ветропак Гостомельський склозавод» (пл. Рекунова сел. Гостомель площею
0,2313 га та 0,0576 га )
Рішення № 90-05-VІІ «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)» на ім’я : Гостомельського споживчого товариства в особі голови правління
А.В.Калити
10. Про звернення Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання до адміністрації міста
Кросно (Польща) з пропозицією укласти угоду про побратимські відносини.

Рішення № 91-05-VІІ
11. Про скасування рішення Гостомельської селищної ради №153 від 02.12.2015 р. «Про
надання дозволу на виготовлення детального плану забудови території площею 12,67 га в
межах вулиць Леонтовича, Набережна, Чернинська селища Гостомель для будівництва
багатоквартирних житлових будинків, закладів для дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку, адміністративно-оздоровчого центру, виробничо-сервісного комплексу»

Рішення № 92-05-VІІ
12. Про затвердження звернення депутатів Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання до
Київської обласної державної адміністрації.

Рішення № 93-05-VІІ
13. Про розгляд звернення громадянина Сіренка Романа Івановича щодо укладання договору
про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в
експлуатацію, на розвиток інженерно і соціальної інфраструктури селища Гостомель.

Рішення № 94-05-VІІ
14. Про безоплатне прийняття-передачу на баланс територіальної громади селища
Гостомель зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, з подальшою передачею КП
«Ірпіньводоканал» та ПАТ «Київоблгаззбут».

Рішення № 95-05-VІІ
15. Про врегулювання земельних відносин

Рішення № 96-05 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у постійне користування КП «Гостомель Житлоінвест»
Гостомельської селищної ради»
СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 21 рішення
РЕЄСТР

рішень Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання , прийнятих на 6 сесії
від 15 березня 2016 р. (І засідання)
від 24 березня 2016 р. (ІІ засідання)
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24 грудня
2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»

Рішення № 97-06-VІІ (2 рішення)
2. Про затвердження програми зміцнення і покращення матеріально-технічної бази
навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, закладів культури і спорту сел.
Гостомель на 2016 рік.

Рішення № 98-06-VІІ
3. Про розгляд звернення ТОВ «Друзі Девелопмент», щодо укладання договору про залучення
коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на
розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель.

Рішення № 99-06-VІІ
4. Про розгляд звернення громадянина Данковича Віталія Михайловича щодо укладання
договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в
експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури
сел.Гостомель.

Рішення № 99-06-VІІ
5. Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності.

Рішення № 100-06-VІІ на ім’я : гр. Світанько Р.А., ТОВ «Мінерал ЦЕС»
6. Про передачу матеріальних цінностей (об’єктів благоустрою) Гостомельської селищної
ради на баланс КП «УЖКГ «Гостомель»

Рішення № 101-06-VІІ
7. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №53-03-\/ІІ від 24 грудня 2015 р.
«Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради , її виконавчого комітету,
фізичної культури і спорту на 2016 рік»

Рішення № 102-06-VІІ
8. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №33-03-\/ІІ від 17 грудня 2015 р.
«Про затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів Гостомельскої селищної ради»

Рішення № 103-06-VІІ
9. Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального майна
територіальної громади селища Гостомель.

Рішення № 104-06-VІІ
10. Про внесення змін до Положення про відділ містобудування та архітектури виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради

Рішення № 105-06-VІІ
11. Про здійснення виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради повноважень
суб’єкта державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Рішення № 106-06-VІІ
12. Про врегулювання земельних відносин

Рішення № 107-06 -VІІ «Про надання дозволу на виготовлення детального плану
забудови території орієнтовною площею 6,2 га (3,8 га землі ТОВ «Югаз», 0,43 га землі
селищної ради; 0,71 га землі ТОВ «Базальт»; 0,45 га землі комунальної власності
територіальної громади селища Гостомель; 1,28 га землі відділу охорони здоров’я ІМР) в
межах вулиць Свято-Покровська (раніше вулиця Леніна) та Пушкіна для будівництва
багатоквартирних житлових будинків, дитячого садочку в селищі Гостомель Київської
області»
Рішення № 108-06 -VІІ «Про затвердження детального плану забудови території площею
4,0213 га, 0,7228 га, 1,6995 га, що розташовані по вулиці Богдана Хмельницького, б/н
(раніше вулиця Кірова) для будівництва багатоквартирних житлових будинків в селищі
Гостомель Київської області»
Рішення № 109-06 -VІІ «Про затвердження детального плану забудови території площею
1,5 га, що розташовані по вулиці Остомирська,37-а (раніше вулиця Радгоспна) в селищі
Гостомель київської області для будівництва дитячого садочку та загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів»
Рішення № 110-06 -VІІ «Про надання дозволу на розробку детального плану забудови
території площею 3,3га, що розташовані по вулиці Прорізна в селищі Гостомель
Київської області для житлової багатоквартирної та громадської забудови»

Рішення № 111-06 -VІІ «Про безоплатну передачу у приватну власність земельної
ділянки в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Оборської Н.С.
Рішення № 112-06-VІІ «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки
за адресою : вулиця Свято-Покровська (раніше Леніна), 86-г в селищі Гостомель» на ім’я :
Виробничо-комерційного підприємства «Богдана»
Рішення № 113-06 -VІІ «Про передачу в оренду земельної ділянки в селищі Гостомель
Комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд»» на площу 4,0213 га та 0,7228 га (2
рішення )
Рішення № 114-06 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення в оренду земельної ділянки в селищі Гостомель Комунальному
підприємству «Гостомельінвестбуд»» на площу 0,5600 га ; 0,1617 га; 0,2883 га (3 рішення)
Рішення № 115-06 -VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Жабченко А.С., Дубаса
А.В.
Рішення № 116-06 -VІІ «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради «Про
надання дозволу на виготовлення технічної документації по оформленню Державного
акта на право постійного користування земельною ділянкою по вулиці Остромирська
(раніше Радгоспна),37-а в селищі Гостомель»»
Рішення № 117-06 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення у постійне користування земельної ділянки в селищі Гостомель
Комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд»» на площу 1,5 га; 0,4521 га (2
рішення)
Рішення № 118-06 -VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування КП «Гостомель Житлоінвест» Гостомельської
селищної ради по вулиці Баланівська,18 в селищі Гостомель»
Рішення № 119-06 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Шляги О.В., Бандур М.В.,
Закревської А.В., Журби Н.І., Гусєвої Ю.М., Андросової В.А., Борисової Л.В.,
Можарського Б.Л., Мальцева О.М., Праведнікова О.С., Пузиревського В.М., Костенка
С.С., Вовчок О.В., Пустяк Я.М., Шевченка О.Ю.,Короткіна Ю.М., Чорногор В.М.,
Захарчишина Є.І., Лук’янова І.Ю., Нікульшина Ю.О., Погорєлова А.М., Маковського
О.М., Сімон В.Ф., Макаревського В.В., Цезар Р.Л., Поліховського Б.В., Біленького В.В.,
Оваденка Є.В., Лакомського Д.Ф., Табачука О.Л., Антіпенка О.О., Сметюка О.М., Богдана
А.А.
13. Про надання матеріальної допомоги.

Рішення № 120-06-VІІ на ім’я : гр. Приходченко І.Ю., Сухопер Н.А.
14. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №426-18-\/І від 24.05.2012 р.
«Про порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної
і соціальної інфраструктури селища Гостомель»

Рішення № 121-06-VІІ
15. Про затвердження «Схеми санітарного очищення селища Гостомель»

Рішення № 122-06-VІІ

СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 67 рішень.
РЕЄСТР

рішень Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання , прийнятих на 7 сесії
від 21 квітня 2016 р.
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24 грудня
2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»

Рішення № 123-07-VІІ
2. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №53-03-\/ІІ від 24 грудня
2015 р. «Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого
комітету, фізичної культури і спорту на 2016 рік.»

Рішення № 124-07-VІІ

3. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №104-06-\/ІІ від 15 березня
2016 р. «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального
майна територіальної громади селища Гостомель.»

Рішення № 125-07-VІІ
4. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питання надання в
оренду комунального майна..

Рішення № 126-07-VІІ
5. Про зупинення індексації орендної плати комунального майна територіальної громади
селища Гостомель на 2016 рік.

Рішення № 127-07-VІІ
6. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №31-03-\/ІІ від 17 грудня
2015 р. «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Гостомельської селищної ради на 2016 рік.»

Рішення № 128-07-VІІ
7. Про підтримку звернення мешканців селища Гостомель до Народного депутата України
Гаврилюка Михайла Віталійовича стосовно перегляду у Верховній Раді України Закону України
«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

Рішення № 129-07-VІІ
8. Про звернення Гостомельської селищної ради до Київського комунального об’єднання
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» щодо надання
дозволу на облаштування центрального парку відпочинку

Рішення № 130-07-VІІ
9. Про звернення Гостомельскої селищної ради до Народного депутата України Гаврилюка
Михайла Віталійовича, Міністерства охорони здоров’я України з проханням залишити штат
медичних працівників в Гостомельській поліклініці

Рішення № 131-07-VІІ
10. Про укладення договору про дольову участь у будівництві між Гостомельським споживчим
товариством, Кононовим Владиславом Віталійовичем та Гостомельською селищною радою.

Рішення № 132-07-VІІ
11. Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту комунального підприємства
«Управління житлово-комунального господарства «Гостомель» Гостомельської селищної ради

Рішення № 133-07-VІІ
12. Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту комунального
підприємства «ГОСТОМЕЛЬІНВЕСТБУД»

Рішення № 133-07-VІІ
13. Про відмову в надання дозволу на виготовлення детального плану забудови території
площею 12,67 га , що розміщена в межах вулиці Леонтовича, вулиці Набережна, вулиці
Чернинська в селища Гостомель для будівництва багатоквартирних житлових будинків,
закладів для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, адміністративно-оздоровчого
центру, виробничо-сервісного комплексу.

Рішення № 134-07-VІІ
14. Про надання згоди комунальному підприємству «ГОСТОМЕЛЬІНВЕСТБУД»
Гостомельської селищної ради на укладання договору суборенди

Рішення № 135-07-VІІ на земельні ділянки площею 0,7228 га та 4,0213 га по вулиці
Богдана Хмельницького (2 рішення)
15. Про врегулювання земельних відносин

Рішення № 136-07 -VІІ «Про надання дозволу на розробку детального плану забудови
території площею 1,2 га для будівництва багатоповерхових житлових будинків із
вбудованими приміщеннями соціальної інфраструктури, що розташована по вулиці СвятоПокровська,1-б (раніше вулиця Леніна) в селищі Гостомель Київської області»
Рішення № 137-07 -VІІ «Про затвердження детального плану забудови території
житлової багатоквартирної забудови площею 3,3 га по вулиці Прорізна в с. Гостомель
Київської області»

Рішення № 138-07 -VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Петриковець Д.А.,
Оваденка Є.В., Заяць А.О., Можарського Б.Л., Горбенко О.В., Іващенко О.В.
Рішення № 139-07 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Ткачука М.В., Петровського О.В.,
Новиченка О.О., Колоди С.О., Сушицької Н.М., Велігорської І.І., Скрябіна С.М., Волочай
Л.Г., Мурадян А.А., Шатила А.Д., Самаріна М.Е., Самаріна В.Е., Буркала В.П.,
Ковальчука С.П., Заяц В.С., Жидченка М.М., Янулевича Ю.Е., Добрянського Р.М., Коська
В.М., Вергулес В.М., Кузьменко Г.С., Пігольчук О.М., Мельникової О.О., Вінярського
Т.Б., Клоченка І.І., Селезньової В.А., Бідаєвої Л.К., Оленича І.П., Примакова Д.В.,
Васильєвої О.М., Олійника О.І.,Мусійчук М.М., Поповичук Т.М., Бондаренко Т.Г., Ратнам
Н.В., Павленка А.П., Романюка М.І., Власко К.В., Тимофєєва В.О., Кондратюк І.М.,
Корзун О.Р., Бойченко О.Л., Бєлової О.М., Литвиненка В.Л., Лози Н.В., Шевченко Г.М.,
Матієвського О.О., Матієвської О.В., Жиленкової Л.М., Гребельника О.В., Шумара С.В.,
Мокляк А.В., Лунгу С.Ю., Онащенко Ю.М., Чернухи В.В., Колєснікової О.М., Гиренка
Є.А., Лоли Н.Ф., Давиденка Б.П., Сушицького В.А., Палій А.В., Даценка Ю.А.,
Бенедиктович О.Є., Лабунського О.В., Чирко Л.А., Мельника С.Ю., Усової О.В., Горбонос
Р.В., Богданова О.М., Кируші О.О., Романенко Г.С., Козленка П.Я., Рудницької В.О.,
Туркіна А.О., Марущака Ю.М., Філіпчук В.П., Саранюка О.М., Саранюка В.М., Грачова
С.В., Губки О.І., Побережнюк Г.В., Кабанової Р.М., Лановенка О.С., Яремчук С.М.,
Побережнюк Л.Л., Сахневич О.А., Козленка Ю.Я., Мокляк В.М., Яремчука С.В.,
Романенко С.В., Губки С.Ю., Трип’ядько В.М., Марущак Т.П., Гармаш П.В., Туркіної
К.М., Шморгун А.А., Сороки Т.В., Попової О.О., Душенко О.В., Полякової О.В.,
Лановенко Є.В., Казда М.В., Поліщук С.В., Длубак Р.М., Коваленко Ю.А., Чамата В.В.,
Жабровець В.В., Цибуленко Л.Р., Козила М.Я., Перехрестенка А.П., Пищик Н.М.,
Нікітенко Н.М., Шляги В.В., Осецького С.Г., Михайлішиної Н.П., Коваленко С.В., Ющук
Г.Я., Ревуцького А.Е., Гарячун І.В., Вознюка М.Ю., Михальчук О.В., Нефоровської О.П.,
Яковлева О.В., Бондаренка О.Є., Приймаченка О.М., Казда С.В., Максимовича Л.В.,
Шульги Ю.О., Струка Ю.В., Горбенко О.В., Старова О.М., Ревенка О.П., Туровського А.Г.
Рішення № 140-07-VІІ «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки
за адресою : вулиця Остромирська (раніше Радгоспна), 73 в селищі Гостомель» на ім’я :
Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-21»
Рішення № 141-07 -VІІ «Про передачу в оренду земельної ділянки в селищі Гостомель
вулиця Кулішова,26-в гр. Можарському С.В., Товкайло О.В., Мелещуку О.Ф.»
Рішення № 142-07 -VІІ «Про надання дозволу КПП «Теплоенергопостач» на закріплення
земельних ділянок для обслуговування існуючого майна (котелень) в селищі Гостомель»
Рішення № 142-07 -VІІ «Про закріплення земельної ділянки для обслуговування
існуючого майна в селищі Гостомель по вулиці Свято-Покровська,220-а»
Рішення № 143-07 -VІІ «Про безоплатну передачу у приватну власність земельної
ділянки в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Шолоха В.С., Костюченка Ю.П.
Рішення № 144-07 -VІІ «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки» на ім’я : гр. Клюєнко Н.О.
Рішення № 145-07 -VІІ «Про дозвіл на проїзд вантажних автотранспортних засобів по
вулицям селища Гостомель»
Рішення № 146-07 -VІІ «Про організацію одностороннього дорожнього руху по вулиці
Дніпровська селища Гостомель»
СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 164 рішення.
РЕЄСТР

рішень Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання , прийнятих на 8 сесії
від 19 травня 2016 р. (І засідання)

від 31 травня 20116 р. (ІІ засідання)
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24 грудня
2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»

Рішення № 147-08-VІІ
2. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №33-03-\/ІІ від 17 грудня
2015 р. «Про затвердження нового складу комітету з конкурсних торгів Гостомельської
селищної ради»

Рішення № 148-08-VІІ
3. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №104-06-\/ІІ від 15 березня
2016 р. «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального
майна територіальної громади селища Гостомель.»

Рішення № 149-08-VІІ
4. Про внесення доповнень до додатку №1 рішення сесії Гостомельської селищної ради №4903-\/ІІ від 24 грудня 2015 р. «Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель
на 2012017 роки»

Рішення № 150-08-VІІ
5. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І квартал 2016 року.»

Рішення № 151-08-VІІ
6. Про відмову у прийняття об’єктів незавершеного будівництва

Рішення № 152-08-VІІ
7. Про безоплатне прийняття-передачу в комунальну власність територіальної громади
селища Гостомель житлових будинків

Рішення № 153-08-VІІ
8. Про порядок використання мотопомпи «Honda WT 40 XK3DE»
Рішення № 154-08-VІІ
9. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №15 - 02-\/ІІ від 19.11.
2015 р. «Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання та Положення»

Рішення № 155-08-VІІ
10. Про врегулювання земельних відносин

Рішення № 156-08 -VІІ : «Про надання дозволу на закріплення земельної ділянки для
обслуговування житлового будинку в селищі Гостомель вулиця Свято-Покровська,137-а»
«Про надання дозволу на закріплення земельної ділянки для обслуговування житлового
будинку в селищі Гостомель вулиця Свято-Покровська,141-а»
«Про надання дозволу на закріплення земельної ділянки для обслуговування житлового
будинку в селищі Гостомель вулиця Свято-Покровська,141»
Рішення № 157-08 -VІІ «Про надання дозволу на розробку детального плану території
розміщення житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського
призначення по вулиці Свято-Покровська,216 в селищі Гостомель»
Рішення № 158-08 -VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Бондаренко Т.Г., Ратнам
Н.В., Павленка А.П., Романюка М.І., Власко К.В., Тимофєєва В.О., Кондратюк І.М.,
Корзун О.Р., Бойченко О.Л., Бєлової О.М., Литвиненка В.Л., Лози Н.В., Шевченко Г.М.,
Матієвського О.О.. Матієвської О.В., Жиленко Л.М., Гребельника О.В., Вознюка М.Ю.,
Михальчука О.В., Нефоровської О.П., Яковлева О.В., Бондаренка О.Є., Приймаченка
О.М., Казди С.В., Максимовича Л.В., Шульги Ю.О., Личак І.М., Квасневського С.М.,
Полякової О.В.
Рішення № 159-08 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Храмського В.О., Зорі Ю.М., Зорі
І.І., Бусел О.С., Лисенко Н.О., Дебелої І.В., Мельника Ф.Д., Дебелої Т.В., Філатової Г.М.,
Матьошко Г.Р., Ващенка О.І., Забарила В.І., Закелова П.К., Годун С.С., Конюхова В.В.,
Ткаченко О.С., Цикальчука В.Г., Оленич Л.П., Ярош К.І., Свідзінської Н.В., Смолянко
Л.В., Кудіна Д.В., Вовченко Т.М., Захарчук Г.П., Оніщук А.С., Мовчун С.В., Колосюк
В.А., Зражевського Р.Г., Білого Б.О., Борушевської А.М., Сергієнка О.М., Якунькіна О.Б.,

Куракси В.В., Шумар Н.А., Михайлової Н.Я., Лазаренко В.Л., Романченка В.А., Єсипенко
Т.І., Мазепи С.В., Спєвака М.О., Дроьота Л.С., Ткаченко О.О
Рішення № 160-08-VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування КП «Гостомельінвестбуд» по вулиці СвятоПокровська,73-є в селищі Гостомель»
12. Про звернення депутатів Гостомельської селищної ради до Комітету Верховної ради
України з питань аграрної політики та земельних відносин щодо прискорення розгляду
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними
ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель»

Рішення № 161-08-VІІ
13. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №53-03-\/ІІ від 24 грудня
2015 р. «Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого
комітету, фізичної культури і спорту на 2016 рік.»

Рішення № 162-08-VІІ
14. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №61-04-\/ІІ від 21 січня
2016 р. «Про зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури селища
Гостомель товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестаційна компанія
«Оріон»

Рішення № 163-08-VІІ
15. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №95-05-\/ІІ від 25
лютого 2016 р. «Про безоплатне прийняття-передачу на баланс територіальної громади
селища Гостомель зовнішніх мереж водопостачання та газопостачання, з подальшою
передачею КП «Ірпіньводоканал» та ПАТ «Київоблгаззбут»»

Рішення № 163/1-08-VІІ
16. Про врегулювання земельних відносин

Рішення № 164-08 -VІІ : «Про відміну п.2 ,п.3 рішення Гостомельської селищної ради
№160-08-\/ІІ від 19.05.2016 р. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування КП «Гостомельінвестбуд» по вулиці СвятоПокровська,73-є в селищі Гостомель»
Рішення № 165-08 -VІІ «Про передачу земельної ділянки у комунальну власність
територіальної громади селища Гостомель в особі Гостомельської селищної ради»
Рішення № 166-08 -VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Лосєва В.О., Лосєвої Н.М.,
Клоченко Н.Г., Свістунової І.С., Бородіної Т.М., Клоченка О.В., Грицюка Ю.С., Лисенка
О.М., Роменкького О.В., Гиренка С.М., Крука М.П., Крулевського А.О., Крушеницького
І.П., Макушенка О.М., Вербицької О.О., Забарила А.М., Биченок М.І., Биченок Т.М.,
Бобир М.І., Порто-Натенадзе Е.В., Гончаренка Д.В., Носко С.С., Білої К.П., Сластьоненко
Л.П., Савченка Г.М., Іскоростенської Ю.Б., Гришиної Г.М., Кучеревької О.Г., Мойсеєнко
Л.В., Мартиненка С.В., Клапатюк В.М., БредіхінаВ.Ф., Глухоцької С.М., Зайцевої Л.В.,
Можарова О.Ю., Соколової Г.Ф., Кононова В.Л., Паніної О.В., Цог А.К., Губко А.М.,
Губко О.С., Журби Н.І., Мурадяна К.А., Вірченко В.С., Дегтяр С.О., Герняк О.М., Бондаря
С.С., Сови Є.Ф., Адашинської О.В., Самаркіна С.В., Ісакова М.Г., Фомінцевої А.О.,
Червоної Л.В., Симоненко Ю.М., Симоненка І.М., Кравченка О.М., Гуртового С.М.,
Шунди М.М., Макаренка А.М., Стрельченко В.П., Прокопенка О.О., Кривицької С.А.,
Булиги С.С., Бебешко М.В., Кустової Т.А., Журби Н.М., Прокопенко І.А., Карпенка В.В.,
Голобурди К.М., Коваля С.В.
Рішення № 167-08 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Галицької М.А., Куліш Г.Г.,
Петрухи Н.В., Колесника М.І., Гергало В.В., Самсоненко В.В., Палій В.А., Швединської
І.В., Одинець О.М., Бурлачук Н.П., Шиліної В.В., Чумак М.О., Пилюченка І.В., Короченко
Т.Л., Сопронюк Н.В., Чухрай З.П., Козака І.Ф., Сидор М.В., Войналович Н.Ю.
Рішення № 168-08 -VІІ «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради»
на ім’я : гр. Прилипко В.Ю., Коваленка Р.В., Лановенко Є.В., ПП «Конкорд ЮМ»

Рішення № 169-08 -VІІ «Про надання згоди комунальному підприємству
«Гостомельінвестбуд» Гостомельської селищної ради на укладання договору суборенди»
Рішення № 170-08 -VІІ : «Про надання дозволу на розробку детального плану забудови
території площею 5,4339 га (кадастровий номер 3210945900:01:040:4585) для будівництва
об’єктів житла (багатоквартирні будинки) з обслуговуючими об’єктами в селищі
Гостомель Київської області»
«Про надання дозволу на розробку детального плану забудови території орієнтованою
площею 0,38 га для будівництва об’єктів житлово-комунального призначення за адресом :
селище Гостомель , вулиця Свято-Покровська,220-а»
СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 187 рішень.
РЕЄСТР

рішень Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання , прийнятих на 9 сесії
від 29 червня 2016 р. (І засідання)
від 07 липня 20116 р. (ІІ засідання)
1. Про розміщення об’єктів зовнішньої реклами в селищі Гостомель

Рішення № 171-09-VІІ
2. Про виконання господарських заходів щодо розвитку зеленого господарства селища
Гостомель

Рішення № 172-09-VІІ
3. Про передачу матеріальних цінностей (об’єктів благоустрою) Гостомельської селищної
ради на баланс КП «УЖКГ «Гостомель»

Рішення № 173-09-VІІ
4. Про розірвання договору оренди землі з МПП «Рада» від 30.12.2011 р. за згодою сторін (не
погодили розірвання договору за згодою сторін)

Рішення № 174-09-VІІ
5. Про внесення змін до кількісного складу та затвердження персонального складу
виконавчого комітету Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання

Рішення № 175-09-VІІ
6. Про організацію безкоштовного проїзду пільгових категорій громадян

Рішення № 176-09-VІІ
7. Про врегулювання земельних відносин

Рішення № 177-09 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Пожарка О.І., Дінтер Н.В.,
Козленко Т.В., Косової Т.І., Косян І.С., Рудзевича А.В., Малинюк Г.М., Литвинчука О.В.,
Бойко Л.Б., Ничипорук Л.М., Лужецької Л.А., Псалом М.С., Смик О.Д., Яценко Г.В.,
Позюбан А.С., Совєцької Л.В., Асташенкова В.М., Волошиної О.Ф., Буркала М.Т.,
Лещенка М.П., Олізаровської Т.М.
Рішення № 178-09 -VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Гарячун І.В.
Рішення № 179-09 -VІІ «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради»
відносно земельних ділянок під об’єктами КП «Ірпіньводоканал»: площею 0,0900 га по
вул. Білоруській,2-б; площею 0,1040 га по вул. Остромирській,28-б; площею 0,0900 га по
вул. Новій,19-б; площею 0,0400 га по вул. Озерній,1-а; площею 0,0298 га по вул.
Остромирській, 67-в; площею 0,0604 га по вул.Свято-Покровській,141-б; площею0,0998 га
по вул. Бучанське шосе,19-б; площею 0,2886 га по вул. Ювілейній,82-в; площею 1,2420 га
по вул. Остромирській,47-є; площею 0,0219 га по вул. Пушкіна,16-в; площею 0,0114 га по
вул. Шевченка,1; площею 0,1272 га по вул. Б.Хмельницького,33-а; площею 0,0453 га по
вул. Рекунова,11-в; площею 0,0108 га по вул. Рекунова,5-а
Рішення № 180-09 -VІІ : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування КП «Гостомельінвестбуд» в селищі
Гостомель по вулиці Остромирській,37-а»

8. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24 грудня
2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»

Рішення № 181-09-VІІ
9. Про врегулювання земельних відносин

Рішення № 182-09 -VІІ «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради про
поновлення договору оренди на земельну ділянку по вулиці Свято-Покровська,338-г в
селищі Гостомель на ім”я Охацінського М.І.»
Рішення № 183-09 -VІІ «Про припинення договору оренди на земельну ділянку по вулиці
Свято-Покровська,346 в селищі Гостомель на ім”я Сайганова М.М.»
Рішення № 184-09 -VІІ «Про поновлення терміну договору оренди на земельну ділянку
по вулиці Свято-Покровська,17-б в селищі Гостомель на ім”я Бабаєвої О.С.»; «Про
поновлення терміну договору оренди на земельну ділянку по вулиці Автодорожна
(Автошляхова),1 в селищі Гостомель на ім”я ТОВ «Мінерал Цес»
Рішення № 185-09 -VІІ «Про передачу в оренду н земельну ділянку по вулиці СвятоПокровська,338-г в селищі Гостомель на ім”я Охацінського М.І.» по даному питанню
додається»; «Про передачу в оренду н земельну ділянку по вулиці Свято-Покровська,346
в селищі Гостомель на ім”я Сєргєєва О.В.»
10. Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної власності
гр. Зінченко Т.М.

Рішення № 186-09-VІІ
11. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №762-30-\/ від 22.05.2008
р. «Про створення цільового фонду селищної ради»

Рішення № 187-09-VІІ
12. Про створення тендерного комітету та затвердження Положення про тендерний
комітет Гостомельської селищної ради

Рішення № 188-09-VІІ
13. Про надання матеріальної допомоги

Рішення № 189-09-VІІ
14. Про затвердження «Правил благоустрою території селища Гостомель»

Рішення № 190-09-VІІ
15. Про врегулювання земельних відносин

Рішення № 191-09 -VІІ «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки гр. Курамагамедову І.А.»
Рішення № 192-09 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Мисюревичу М.М., Шпака Р.І.,
Сеніча В.О., Павленка С.В., Слободняка А.А., Новікова І.В., Львова О.О., Ніжник О.О.,
Марчук М.В., Науменка В.М., Лутченка С.М., Хітушки Л.В., Вознюка М.В., Деречі Ю.Г.,
Чали Л.П., Ткачука М.П., Яблонської А.Ю., Юрчука К.І., Попова С.О., Загреби Л.М.,
Богданової О.П., Романченко С.В., Порошиної О.Л., Давиденка О.П., Буренка Ю.І.,
Гордієнка Т.В., Чубінської З.М., Поліщук А.І., Дубровського М.О., Шимкової М.О.,
Матвієць Б.Р., Яковенка С.М., Сотнікової О.Л., Косогова С.О., Чеботарьова Ю.П.,
Захлюпаного А.В., Гудзя Г.А., Давидченко І.М., Коваленка О.В., Петровської О.П.,
Шпильковської О.О., Сокор Н.М., Чорної І.П., Швед З.В., Пузій С.В.
Рішення № 193-09 -VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність в селищі Гостомель» на ім’я : гр. Білич В.В., Грищенко О.І.,
Кир»яченка І.М., Пилюченка І.В., Гончара В.В.
Рішення № 194-09 -VІІ «Про внесення змін до рішення про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки на ім’я
гр. Філатової Г.М.
СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 110 рішень.

За звітний період Гостомельська селищна рада провела 10 засідань та
прийняла 602 рішення, внесених до порядку денного.

Гостомельський селищний голова

Ю.І. Прилипко

Секретар ради

О.В. Кислиця

