ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ, ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЕЛИЩА ТА
ПРЕДСТАВНИКІВ ЗМІ
Відповідно до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо проект
порядку денного роботи чергової 22 сесії Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання ,
яка відбудеться 27.04.2017 р. :
1. Про надання матеріальної допомоги
2. Про зменшення розміру орендної плати за оренду земельної ділянки комунальної
власності гр. Моргун Т.П.
3. Про розгляд звернення гр. Данковича В. 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
(будівництво багатоквартирного житлового будинку по вулиці Свято-Покровська,73-д в
селищі Гостомель)
4. Про розгляд звернення гр. Данковича В.М. щодо дозволу на виготовлення проектнокошторисної документації із зменшення розміру пайового внеску по багатоквартирному
житловому будинку по вулиці Свято-Покровська,73-д ( в рахунок робіт по облаштуванню
паркової зони відпочинку та дитячого майданчику)
5. Про розгляд звернення гр. Кравченко Г.В. щодо укладення договору про залучення коштів
замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток
інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (будівництво і
обслуговування житлового будинку по вулиці Провулок,12/7,9 в селищі Гостомель)
6. Про внесення змін до рішення про структуру та чисельність працівників апарату ради,
її виконавчого комітету, фізичної культури і спорту на 2017 р.
7. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг
8. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII від 23 грудня 2016
року «Про бюджет селища Гостомель на 2017».

9. Про затвердження офіційного герба територіальної громади селища Гостомель
10. Про внесення змін до рішення №279-15-\/ІІ від 15.12.2016 р. «Про затвердження Плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Гостомельської селищної ради на
2017 рік» ( Про затвердження Правил благоустрою селища Гостомель)
11. Про внесення змін до рішення №331-18-\/ІІ «Про затвердження природоохоронних
заходів»
12. Про затвердження нової редакції Положення про інспекцію з благоустрою виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради.
13. Про результати роботи тимчасової контрольної комісії з питань перевірки роботи
комунальних підприємств Гостомельської селищної ради
14. Про припинення діяльності комунального підприємства «Аптека-84» Гостомельської
селищної ради
15. Про створення комісії з питань прийняття-передачі на баланс селищної ради без
господарських об’єктів (артсвердловин) та затвердження її складу.
16. «Про врегулювання земельних відносин»
17. Про розгляд протоколів постійних депутатських комісій , звернень та заяв
18. Різне
Початок о 10 .00
Місце проведення : актова зала ЦТДЮ

