
 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ СЕСІЇ                         від  21 вересня 2017 р. 
 

1.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII від 23 грудня 2016 

року «Про бюджет селища Гостомель на 2017» 

2. Про прийняття на баланс Гостомельської селищної ради кондиціонера SUPRA, програмного 

забезпечення «Універсам послуг» та дистанційного  навчання від  SKL International  

3. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №104-06-\/ІІ від 15.03.2016 р. «Про 

утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального майна 

територіальної громади селища Гостомель» 
4. Про проведення звітів депутатів селищної ради 

5. Про внесення змін до рішення №1082-57-\/І від 11.08.2015 р. «Про створення відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Гостомельської селищної ради» 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
1. 2. 3. 4. 5. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Дудник Н.Ю. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

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.  за  за   за   за за 

12 Марчук Ю.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

13 Матусяк О.І. за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за 

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М.   відсутній   відсутній   відсутній   відсутній   відсутній 

18 Прилипко О.Ю. за за за за за 

19 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

20 Смолянчук О.О. за за за за за 

21 Товстоног О.П. за за за за за 

22 Туровський А.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

23 Філіпчук В.В. за за за за за 

24 Чемерис С.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

25 Черінська Н.В. за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за 

  «За»  -17 «За» - 17 «За» - 17 «За» - 17 «За» - 17 

 

 

Склад лічильної комісії :  Шальман Т.М., Філіпчук В.В.,  Смолянчук О.О. 

 



ДВАДЦЯТЬ СЬОМА   СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

 

Протокол сесії 

21  вересня 2017 р. 

 
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №285-15-VII від 23 грудня 2016 

року «Про бюджет селища Гостомель на 2017» 

Рішення № 474-27-VІІ    
 

2. Про прийняття на баланс Гостомельської селищної ради кондиціонера SUPRA, програмного 

забезпечення «Універсам послуг» та дистанційного  навчання від  SKL International  

Рішення № 475-27-VІІ    
 

3. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №104-06-\/ІІ від 15.03.2016 р. 

«Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на оренду комунального майна 

територіальної громади селища Гостомель» 

Рішення № 476-27-VІІ    
 

4. Про проведення звітів депутатів селищної ради 

Рішення № 477-27-VІІ    

 

5. Про внесення змін до рішення №1082-57-\/І від 11.08.2015 р. «Про створення відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Гостомельської селищної ради» 

Рішення № 478-27-VІІ    
 

 

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


