
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

Відповідно  до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо 

рішення 10  сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, які були прийняті на 

засіданнях  18   та 21  липня   2016  року :                                                   

 
ПРОТОКОЛ СЕСІЇ : 

1.  Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2016 року 

Рішення № 196-10-VІІ   
2.  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 № 197-10-VІІ   
3.  Про розгляд  звернення Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський 

Склозавод», щодо укладення договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури , що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури селища Гостомель   

Рішення № 198-10-VІІ   
4. Про розгляд  звернення громадянина Короля Сергія Михайловича, щодо укладення договору 

про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури , що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища 

Гостомель   

Рішення № 199-10-VІІ   
5. Про розгляд  звернення громадянина Матвієнка Дмитра Вікторовича, щодо укладення 

договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури , що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури с. 

Гостомель   

Рішення № 200-10-VІІ   
6. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання у першому 

півріччі 2016 р. 

 Рішення № 201-10-VІІ    
7. Звіт про роботу та прийняті рішення виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради 

у першому півріччі 2016 року.  

 Рішення № 202-10-VІІ    
8.  Про врегулювання земельних відносин 

Рішення № 203-10 -VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Поляновського В.І., Саранюк В.Д.  

Рішення № 204-10-VІІ  «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради » на 

ім’я : гр.  Корнієнка В.І., Лінчук Ж.В.  

Рішення № 205-10-VІІ  «Про відміну рішення  Гостомельської селищної ради » на ім’я : 

гр.  Лінчук Ж.В.  

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

Головуючий                                                            Ю.І. Прилипко 

                                                                                 Гостомельський селищний   голова 

Секретаріат :                                                       О.В.Кислиця, Чорна О.В.  

                                                                         Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 
 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

ДЕСЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ  

                                       І засідання                               від 18.07 2016 р. 

 

-  Про звернення до обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, 

Комітету Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування щодо 

призначення перших місцевих виборів депутатів об’єднаної Гостомельської селищної 

ради, громади та відповідного селищного голови  

Вирішили : відкласти розгляд даного питання до отримання офіційної відповіді від 

КОДА щодо призначення перших місцевих виборів в об’єднаній селищній 

Гостомельській територіальній громаді. 

 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

 

1 Прилипко Ю.І. за 

2 Гамарник Р.І. за 

3 Діденко В.М. за 

4 Дубас В.В. відсутній 

5 Дудник Н.Ю. відсутня 

6 Жабченко С.А. відсутній 

7 Кислиця О.В. за 

8 Коваленко Р.В. за 

9 Лінчук Ж.В. відсутня 

10 Мамчур О.Д. за 

11 Мамчур С.О. відсутній 

12 Марчук Ю.В. за 

13 Матусяк О.І. за 

14 Мілевська З.П. за 

15 Мовчун Т.М. відсутній 

16 Паламарчук О.В. за 

17 Поповичук О.М. за 

18 Прилипко О.Ю. за 

19 Скрябін С.М. за 

20 Смолянчук О.О. за 

21 Товстоног О.П. відсутній 

22 Туровський А.А. за 

23 Філіпчук В.В. за 

24 Чемерис С.В. за 

25 Черінська Н.В. за 

26 Чорна О.В. за 

27 Шальман Т.М. відсутня 

Лічильна комісія:  Прилипко Ольга Юріївна 

Гамарник Роман Іванович  

Матусяк Ольга Іванівна 



 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ  

                                        

ІІ засідання                               від 21.07 2016 р. 

 
1.   Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2016 р. 

2.   Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-VII   від  24  грудня    

2015 року „Про бюджет селища Гостомель на 2016 р.” 

3. Про розгляд звернення Публічного акціонерного товариства «Ветропак Гостомельський 

Склозавод» щодо укладення договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів 

архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної 

інфраструктури селища Гостомель 

4.  Про розгляд звернення громадянина Короля Сергія Михайловича щодо укладення договору про 

залучення коштів  замовників будівництва об»єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, 

на розвиток інженерно і соціальної інфраструктури селища Гостомель 

5. Про розгляд звернення громадянина Матвієнка Дмитра Вікторовича щодо укладення договору 

про залучення коштів  замовників будівництва об»єктів архітектури, що здаються в 

експлуатацію, на розвиток інженерно і соціальної інфраструктури селища Гостомель 

Доповідає : Сластьоненко Л.П.  – головний спеціаліст-економіст  відділу обліку та звітності 

6. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради \/ІІ  скликання  у першому  

півріччі  2016 р.   

7. Звіт про роботу виконавчого комітету Гостомельської селищної ради та прийняті рішення за І 

півріччя 2016 . 

Доповідає : Чернуха В.В. –  головний спеціаліст-юрист селищної ради 

  «Про врегулювання земельних відносин» 

                 Доповідає : Качуренко Ю.Л. –  головний спеціаліст-землевпорядник  селищної  ради 

         8. Про надання дозволу виготовлення проекту відведення  земельної  ділянки у власність для ОСГ 
№ ПІП Адреса земельної ділянки Площа 

1 Саранюк Валентина Дмитрівна Вул. Зарічна, 16 0,0487 

2 Поляновський Вячеслав Іванович Вул. Приозерна 0,2000 

9. Про внесення змін до  рішення Гостомельської селищної ради № 1283-49-\/ від 18.02.2010 року «про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Корнієнку В.І.» по вул. Ворошилова, 13 в сел. Гостомель, щодо площі, а саме змінити з 0,0250 га на 

0,05 га (в зв’язку зі смертю дочки та вступом в спадщину). 

10. Про внесення змін до  рішення Гостомельської селищної ради № 250-10-\/І від 21.09.2011 року «про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» діл. № 252 в сел. 
Гостомель, щодо площі, а саме змінити з 0,09 га на 0,10 га  та діл. № 25 в сел. Гостомель (в зв’язку з тим, що 
дана ділянка перебуває у власності громадян). 

11. Про відміну рішення на ім”я  Лінчук Ж.В.  про виділення земельної ділянки  № 250-10-\/І від 21.09.2011 року 

 

Сесію закрито. 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  Питання порядку денного 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за утрим. за 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за за 

12 Марчук Ю.В. за за за за за утрим. за 

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за утрим. за 

17 Поповичук О.М. відсутній за за за за за за 

18 Прилипко О.Ю. за за за за за за за 

19 Скрябін С.М. за за за за за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за за за за за 

21 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

22 Туровський А.А. за за за за за утрим. за 

23 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

 

 

 

 

Лічильна комісія:  Прилипко Ольга Юріївна 

                                 Гамарник Роман Іванович  

                                     Мовчун Тарас Миколайович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

 8. 9. 10.  11. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за 

5 Дудник Н.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за 

9 Лінчук Ж.В. відсутня відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д. за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за 

12 Марчук Ю.В. за за за утрим. 

13 Матусяк О.І. відсутня відсутня відсутня відсутня 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за 

17 Поповичук О.М. за за за за 

18 Прилипко О.Ю. за за за за 

19 Скрябін С.М. за за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за за 

21 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній 

22 Туровський А.А. за за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня 

 

Лічильна комісія:  Прилипко Ольга Юріївна 

                                 Гамарник Роман Іванович  

                                                                                               Мовчун Тарас Миколайович 

 

 

 

 
 

 

 


