
 
 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

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

 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  

61 (позачергової) сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від  24 березня  2020  р. :  

Протокол сесії:  

1. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №1027-58-VII від 21.12.2019 

року «Про бюджет селища Гостомель на 2020 рік» 

Рішення № 1127-61-VІІ    

2. Про надання матеріальної допомоги  

Рішення № 1128-61-VІІ    

3. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1061-59-\/ІІ від 16.01.2020 р. « 

Про затвердження програми місцевого значення («Програма поліпшення медичного 

обслуговування населення селища Гостомель на 2020 рік)»  
Рішення № 1129-61-VІІ    

4. Про внесення змін до рішення №1031-58-\/ІІ від 21.12.2019 р. «Про затвердження програми 

соціально-економічного і культурного розвитку селища Гостомель на 2020-2021 роки»  
Рішення № 1130-61-VІІ    

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 
 

Протокол поіменного голосування 

1. Про внесення змін до рішення  Гостомельської селищної ради №1027-58-VII від 21.12.2019 

року «Про бюджет селища Гостомель на 2020 рік»  (рішення прийнято) 
2. Про надання матеріальної допомоги громадянам селища (рішення прийнято) 

3. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1061-59-VII від 16 січня 2020 

року «Про затвердження програми місцевого значення селища Гостомель на 2020 рік» 

(програма поліпшення медичного обслуговування населення селища Гостомель) (рішення прийнято) 
4. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №1031-58-VII від 21 грудня 2019 

року «Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2020-2021 роки» 

(програма «Соціальний захист окремих категорій населення селища Гостомель на 2020-2021 роки», 

додаток №6), (програма «Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха селища 

Гостомель на 2020-2021 роки», додаток №3) (рішення прийнято) 
Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 

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 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній 

6 Кислиця О.В. за за за за 

7 Коваленко Р.В. за за за за 

8 Лінчук Ж.В. за за за за 

9 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній 

10 Марчук Ю.В. за за за за 

11 Матусяк О.І. за за за за 

12 Мілевська З.П. за за за за 

13 Мовчун Т.М. за за за за 



14 Паламарчук О.В. за за за за 

15 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Поповичук О.М. за за за за 

17 Прилипко О.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня 

18 Скрябін С.М. за за за за 

19 Скуратівська Н.Ю. за за за за 

20 Товстоног О.П. за за за за 

21 Туровський А.А. за за за за 

22 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Чемерис С.В. за за за за 

24 Чорна О.В. за за за за 

25 Шальман Т.М. за за за за 

  «За»  -20 «За»  -20 «За»  -20 «За»  -20 

Головуючий : Ю.І. Прилипко – Гостомельський селищний голова 
Секретаріат : О.В. Кислиця, О.В. Паламарчук – депутати ради 

Лічильна комісія : Чорна О.В., Чемерис С.В., Дубас В.В. – депутати ради 

 

61   сесія  закрита. 

 


