
П`ЯТДЕСЯТПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ СЕСІІ (ІІ засідання від 23.04.2019 р.) 

 

 

1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 року 

«Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік» 

2. Про виділення матеріальної допомоги громадянам селища : Бойко С.В., Тихоновій Г.Н.,  

Холоденко Ю.П., Швець Л.І.,  Курінному П.П. , Вінярському А.А. , Макеєвій Г.І Кушніренко Л.М., 

Подлєсному Г.О., Вітюку О.Д. , Денисенко Н.В.,  Мазуренко І.А., Костєровій  С.О. 

-  Про розгляд звернення гр. Касіч Ш.М. щодо укладення договору про залучення коштів замовників 

будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-

транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель ( по об’єкту вул. Богдана 

Хмельницького,65-а (будівництво складського приміщення) (по опосередкованій вартості об’єкту  

643 019,55)(знято на доопрацювання) 

3.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної 

власності площею 0,5015 га, яка підлягає продажу гр. Касіч Ш.У. по вул. Б. Хмельницького, 65-а в 

селищі Гостомель. 

4.Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питання надання в оренду 

комунального майна(об’єкт : аптека по вул. Проскурівська,14) 

5.Про безоплатне надання в тимчасове користування дихальних апаратів DragerРSS 4000  

6.Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2019 рік. «Програма 

поліпшення медичного обслуговування населення  селища Гостомель на 2019 рік » 

7.Про продовження договорів безоплатного тимчасового користування мотопомпою “HondaWT 40 

XK3DE” пожежних рукавів  та головок рукавних з’єднувальних  всмоктувальних до мотопомпи 

“HondaWT 40 XK3DE” та бензопили MS180  

- Про врегулювання земельних відносин:    
8. Про безоплатну передачу у власність гр. Оленич Л.П. земельної ділянкиплощею 0,05 га по вул. 

Солов’їній, 72 в сел. Гостомель (кад. номер 3210945900:01:093:0131) для ведення особистого селянського 

господарства. 

9.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості):   

1. Герасіна Світлана Вікторівна на території Гостомельської селищної ради 

 

0,2684; 0,8000;0,5000 

0,1900; 0,0900; 0,0964 

10.Про звернення до ІМР щодо виділення коштів на капітальний ремонт (в т.ч. проектування) 

зош№15  

11.Про звернення до ЦВК щодо призначення  перших виборів депутатів  та голови Гостомельської 

селищної об’єднаної територіальної громади  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результатипоіменногоголосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за 

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

6 Жабченко С.А. за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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

13 Матусяк О.І. за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за 

17 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

18 Поповичук О.М. за за за за за за 

19 Прилипко О.Ю. за  за  за  за  за  за 

20 Скрябін С.М. за за за за за за 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за за за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

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

  «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результатипоіменногоголосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  7. 8. 9. 10. 11. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

6 Жабченко С.А. за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. за  за  за  за  за 

13 Матусяк О.І. за за за за за 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за 

17 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

18 Поповичук О.М. за за за за за 

19 Прилипко О.Ю. за  за  за  за  за 

20 Скрябін С.М. за за за за за 

21 Смолянчук О.О. за за за за за 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Туровський А.А. за за за за за 

24 Філіпчук В.В. за за за за за 

25 Чемерис С.В. за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

  «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -22 

 

Засідання 51 сесії закрито. 

 

Головуючий : Гостомельський  селищний голова  Ю.І. Прилипко 

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

Лічильна комісія : депутати Гамарник Р.І., Філіпчук В.В., Поповичук О.М. 


