ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, № 125
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
селище Гостомель

№ 3 0 0 - 1 7 -VII
26 січня 2017 р.

Звіт про виконання Плану роботи
Гостомельської селищної ради
VII скликання у другому півріччі 2016 р.
З метою здійснення належної організації роботи та контролю за виконаннями рішень
Гостомельської селищної ради VII скликання у другому півріччі 2016 року,
керуючись п.7 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи ст.32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради VII скликання у
другому півріччі 2016 року прийняти до відома (додаток №1,2).
2. Депутатам, посадовим особам Гостомельської селищної ради, її виконавчого
комітету, підпорядкованим ним підприємств, установ, організацій не уклінно
виконувати покладені на них функції та повноваження, своєчасно та в повному
обсязі виконувати рішення Ради, відповідно до діючого законодавства.
3. Розмістити дане рішення на офіційному сайті селища Гостомеля.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань законності, регламенту, контролю за виконанням рішень селищної ради та
виконавчого комітету , депутатської діяльності та формування об'єднаної
територіальної громади та на секретаря ради О.В.Кислицю.
Гостомельський селищний голова

Ю.І. Прилипко

Секретар сесії

О.В.Чорна

Заступники селищного голови :

В.М. Саєнко
A.B. Закревська

Погоджено :
юрист

У.Я. Ковальчук

Додаток №1
до рішення Гостомельської селищної ради
«Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради V/I скликання
у другому півріччі 2016р.»
300 - 17-V1I від 26 .01.17р
РЕЄСТР
рішень Гостомельської селищної ради VII скликання , прийнятих на 10
сесії
від 18 липня 2016 р. (І засідання)
від 21 липня 20116 р. (II засідання)
1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2016 року
Рішення № 196-10-VII
2. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради M50-03-VII від 24
грудня 2015 р. «Про бюджет селища Гостомель па 2016 рік.»
Рішення № 197-10-VII
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-VII
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 іпжеперпо-транспортної і соціальної інфраструктури
селища
Гостомель
Рішення № 199-10-VII
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-VII
6.Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради VII скликання у
першому
півріччі 2016 р.
Рішення № 201-10-VII
7.3віт про роботу та прийняті рішення виконавчим комітетом Гостомельської
селищної ради у першому півріччі 2016 року.
Рішення №202 -10-VII %
8. Про врегулювання земельних відносин
Рішення № 203-10 -VII «Про надання дозволу на розроблення проект у
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність » на ім'я : гр.
Поляновського В.І., Саранюк В.Д.
Рішення № 204-10-VII «Про внесення змін до рішень Гостомельсь кої селищної
ради » на ім'я : гр. Корнієнка В.І., Лінчук Ж.В.

Рішення № 205-10-VII «Про відмін у рішення Гостомельської селищної ради »
на ім'я : гр. Лінчук Ж.В.
СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 12 рішень

РЕЄСТР
рішень Гостомельської селищної ради VII скликан ня , прийнятих на 11
сесії
від 18 серпня 2016 р.
1.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради M50-03-VII від
24.12. 2015 р.«Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»
Рішення №206 -11-VII
2.Про падання Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та
газифікації
«Київоблгаз» на праві господарського відання складових газорозподільної системи ( по
заяві
фізичної особи Остапенко H.A.)
Рішення №207-11-VII
3.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради № 31- 03-VII від 17
грудня
2015року «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів
Гостомельської селищної ради на 2016 рік»
Рішення №208 -11-VII
4.Про врегулювання земельних відносин
Рішення № 209-11 -VII «Про надання дозволу на розроблення п роект у
землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність » на ім'я : гр. Діденко СВ., Карєва
В.П., Свищенко
Г.І., Гапон В.В., Назаренко Л.А., Лаптева А.М., Бортник О.М.
Рішення № 210-11 - VII «Про затвердження проект у землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність » на ім'я : гр. Ж урби Н.І.,
Борисової Л.В., Казди М.В., Мак ушенко И.О., Хмарського В.О., Орещенка
О.М., Як унькіна О.Б., Яблонської А.Ю., Тимовського О.В., Клоченко Л.І.,
Губці О.І.
Рішення № 211-11 -VII «Про відмін у рішень селищно ї ради » на ім'я AT
«Ветропак Гостомельський склозавод»
Рішення № 212-11-VII «Про безоплатн у передачу у приватн у власність
земельної ділянки гр. Букреєву В.В. »
Рішення № 213-11 - VII «Про надання дозволу на виготовлення технічної
док ументації із землеустрою , щодо встановлення меж земельної ділянки в
нат урі (на місцевості ) на умовах оренди » на ім'я : ПП «Лакі »
Рішення № 213-11 -VII «Про надання дозволу на виготовлення технічної
док ументації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в
нат урі (на місцевості) в постійне коистування» на ім'я : ДП «Антонов»
Рішення № 214-11 -VII «Про надання дозволу Національної гвардії України на

проведення інвентаризації земельних ділянок в селищі Гостомель »
Рішення № 215-11-VII «Про внесення змін до рішень Гостоме льської селищної
ради » на ім'я :
гр. Осецького С.Г.
Рішення № 216-11-VII «Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної
ради № 157-08-VII від 19.05.2016 р., № 170-08-VII від 31.05.2016 р. щодо
дозвол у на розробку детального план у для будівництва об' єктів житлово комунального призначення, житлового будинк у з вбудовано приб удованими приміщеннями та садибної забудова орієнтовною площею
3,8 га по вул. Свято - Покровській, № 216 та № 220 -а в сел. Гостомель »
5.Про створення комісії з питань прийняття па баланс у комунальну власність
територіальної громади селища Гостомель безгосподарських бойлерних та теплових
мереж житлового масиву в межах вулиць Бучанське шосе, Рекунова, Пушкіна та
Ново-Заводська
Рішення № 217-11-VII
6.Про проведения звітів депутатів селищної ради
Рішення №218 -11-VII
7.Про звернення депутатів Гостомельської селищної ради до Народного депутата
України Гаврилюка Михайла Віталійовича та публічного акціонерного товариства
«Київобленерго» щодо якості електропостачання населення по вулиці Ярова в селищі
Гостомель
Про звернення депутатів Гостомельської селищної ради до Народного депутата
України Гаврилюка Михайла Віталійовича та Державного агентства автомобільних
доріг України щодо вжиття заходів по ремонту автомобільного мосту через річку
Рокач в селищі Гостомель.
Рішення №219-11-VII
8. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради М145-07А/Ц від 21.04.2016. «По
дозвіл на
поїзд вантажних автотранспортних засобів по вулицям селища Гостомель»
Рішення №220-11-VII
СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 33 рішення
РЕЄСТР
рішень Гостомельської селищної ради VII скликання , прийнятих на 12 сесії
від 16 вересня 2016 р.
1.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради М50-03А/ІІ від
24.12. 2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»
Рішення № 221-12-УП
2.Про розгляд звернення гр. Крушельницького Віктора Сергійовича, Рубана Олександра
Павловича щодо укладення договору про залучення коштів замовників будівництва
об»єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженернотранспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель по будинку №1 по вул.
Прорізна 2, 7, 9,11.
Рішення № 222- 12-УП
3.Про розгляд звернення гр. Крушельницького Віктора Сергійовича, Рубана Олександра
Павловича щодо укладення договору про залучення коштів замовників будівництва
об»єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженернотранспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель по будинку №2 по вул.
Прорізна 4, 6, 8,10.
Рішення №223-12-VII

4.Про розгляд звернення гр. Рубана Олександра Павловича 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 будинку №3 по вул. Прорізна 4 , 9 , 1 0 ,12.
Рішення № 224-12-VII
5.Про розгляд звернення гр. Думен Ганни Іванівни 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 семи-поверхового будинку по вул. Мисливська, 13,15,17,19.
Рішення № 225- 12-УП
6.Про розгляд звернення гр. Король Ігоря 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 по пров. Мальовничий 1.
Рішення № 226- 12-УП
7.Про розгляд звернення гр. Сіренко максима Миколайовича 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 пров. Мальовничий 1- а.
Рішення №227-12-VII
8.Про розгляд звернення гр. Король Лідії Олександрівни 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 пров. Мальовничий 2.
Рішення № 228- 12-УП
9.Про розгляд звернення гр. Король Альони Володимирівни 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 пров. Мальовничий 2-а.
Рішення № 229-12-VII
10.Про внесення змін до рішень Гостомельської селищної ради M992-38-V від
19.02.2009 р.
«Про встановлення плати за поховання» та «53-03-VI від 30.12.2010 р. «Про передачу
кладовищ із балансу Гостомельської селищної ради на баланс КП «Управління
житлово-комунального господарства «Гостомель»
Рішення №23O-12-VII
11.Про безоплатну передачу на баланс КП «Ірпіньводоканал» зовнішніх інженерних
мереж водопостачання територіальної громади селища Гостомель
Рішення № 231-12-VII
12.Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та
охороною земель і порядок його здійснення на території селища Гостомель
Рішення № 232-12-VII
13.Про скасування рішень виконавчого комітету Гостомельської селищної ради
Рішення № 233-12-VII
14.Про присвоєння адресного номеру майновому комплексу в селищі Гостомель вулиця
Проскурівська,18 військова частина (раніше вулиця Проскурівська,1)
Рішення №234 -12-VII

15.Про накладення мораторію на розробку детальних планів територій та подання
змін до
коригування Генерального плану селища Гостомель
Рішення №235 -12-VII
16.Про врегулювання земельних відносин
Рішення № 236-12 -VII «Про відмін у рішення Гостомельської селищної ради »
на ім'я : гр. Коломієць О.О., Коломійця О.І. та Коломієць A.M.
Рішення № 237-12 - VII «Про внесення змін до рішення Гостомельської
селищної ради «Про наймен ування вулиці та присвоєння адресних номерів
земельним ділянкам в селищі Гостомель Київської області в районі р.Рокач»
Рішення № 238-12 -VII «Про надання дозволу на розроблення проект у
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність » на ім'я : гр.
Захарченка М.І., Ребченко Г.Г., Яковлева В.В., Перегудіної Г.Я., Сидоренка
М.М., Науменко P.C., Л уцького П.В., Бойка О.П., Степанчука С.В.,
Будінської О.В., Дмитрук О.В., Олексієнка Р.В., Влас енко М.О., Ігнатюк
О.М., Богдан Т.М., Тарасенка М.В., Татарчук М.М., Юрченко В.К.,
Туровської A.C., Клоченка В.І., Демченко H.A., Жиденко М.С., Клоченок
Л.В., Науменка ^І.В., Войтенко Н.М., Дубовецького М.В., Зорі Н.П., Ющака
І.М., Слепченка Ю.Б., Богдан Н .О., Ходаківського В.О., Мельника Г.М.,
Криницької Г.О., Клименко Л.М., Горбенко М.Д., Панченко Л.М., Денисюк
О.С., Литвина А.Ф., Мартиненко В.В., Бабича МЛ., Голубенка П.В.,
Лазаренка М.М., Недашківського П.В., Смарчевського М.П., Дангилової
Г.А., Ющенка СМ., Косухова М.М., Мамон Л.В., Тимощенка О.В., Черевка
А.П., Волкової K.M., Лющенко І.Ф., Косухи П.В., Г уцкало Л.Г., Мороз
М.В., Мат усяк О.І., Карандій Р.П., Чайки І.П., Ковт ун К.Ф., Семеній Е.С.,
Слабського Р.Я., Шульги З.П., Коломійця О.І., Пирч С.А., Б едько І.В.,
Левковського CO., Скиби Л.В., Койди O.A., Бондар К.І., Лещук У.Г.,
Кузьмика В.О., Вєтрової Н.М., Лисенко О.В., Петрук Л.Л., Овсієнка Б.А.,
Закабл укова K.M., Перехрестенко I.A., Ковальчук СЛ., Походенко I.A.,
Стеценко Н.Ю., Мельник Т.С., Лісовсь кої Л.Д., Микитенка І.О., Любенок
О.І., Гриневич Т.Г., Кліменчук Р.В., Прокопчук Н.О., Басюка A.M., Тичини
О.І., Мамедової Л.Д., Топольника В.А., Бурки В.І., Л ук'яненко Л.М.,
Терещенко Ю.С, Левченка В.І., Білошинської Н.І., Захарченка І.М.,
Кириченко H.H., Кислицької K.M., Атаманчука О.О., Савенка П.С, Р убан
СП., Петренка Д.В., Мартиненко О.І., Поліщук Л.Д., Гоми О.В., Білька А.Г.,
Матєрової В.П.,Мельник Н.В., Петрук М.М., Денисенка В.І., Струк Є.І., Травінського
М.О., Миколаївського Ю.О., Кривець М.В., Денисенко Н.В., Неровні Л.В., Ярмаченка
СМ., Неровні В.О., Мухоїд Н.М., Бабенко Р.П., Прянішнікової М.П., Суботи І.М.,
Метельської СМ., Недашківського СП., Борисюка В.І., Рудзевича В.Б., Борисюка А.І.,
Татарчука ГЛ., Метельської Г.Г., Волкової Л.В., Смолянчук В.О., Тіток О.П., Тіток О.В.,
Томченко В.М.
Рішення № 239 -12 - VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність» на ім'я : гр. Душенко О.В., Сороці Т.В., Середюка О.М.,
ГаврилюкГ.М.. Тимофеєвої І.М., Каплун Н.В., Мамчур CA., Сташкевича А.П., Науменка
В.М., Заяць СІ.
Рішення № 240 -12 -VII «Про поновлення терміну дії договору оренди на земельну
ділянку » на ім'я : ФОП Будзинської I.A., ФОП ЗаруцькогоП.І., ПАТ КБ «ПриватБанк»
Рішення № 241 -12 -VII «Про звільнення керуючого справами виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради»
Рішення № 242 -12 -VII «Про затвердження кандидатури на посаду керуючого
справами виконавчого комітету Гостомельської селищної ради»
Рішення № 243 -12 -VII «Про надання матеріальної допомоги»

СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 168 рішень
РЕЄСТР
рішень Гостомельської селищної ради VII скликання , прийнятих на 13 сесії
від 20 жовтня 2016 р.
від 28 жовтня 2016 р.
1.Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9
місяців 2016 року.
Рішення № 244- 13-VII
2.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради M5003-VII від 24.12. 2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»
Рішення № 245-13-VII
3. Про надання матеріальної допомоги гр. Шульзі О.Д., Єгоровій Т.В.
Рішення №246-13-VII
4. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №188 -09\/ІІ від 07.07.2016
р. «Про створення тендерного комітету та затвердження Положення
про тендерний комітет Гостомельської селищної ради»
Рішення № 247-13-VII
5.Про внесення змін до п ерсонального складу виконавчого комітету
Гостомельської
селищної ради
Рішення № 248-13-VII
6.Про поновлення договору оренди земельної ділянки площею 0,0088 га по
вулиці СвятоПокровська-Бучанське шосе в селищі Гостомель
Рішення №249-13-VII
7.Про звернення до Державного підприємства «Науково -дослідний і
проектний інститут
містобудування » м. Київ
Рішення №250-13-VII
8.Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради M235-12VII від 16.09.2016
р. «Про накладення мораторію на розробку детальних план ів територій
та подання змін
до коригування Генерального плану селища Гостомель»
Рішення № 251-13-VII
9.Про врегулювання земельних відносин
Рішення № 252 -13 -VII «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради » на ім'я
: гр. Клименко Л.М., Антонюка Д.В. та Малишкіної І.О., Костюченка Ю.П., Перегудіної
Г.Я., Ющенка СМ., Данилової Г.А.
Рішення № 253-13 -VII «Про внесення змін до рішення Гостомельської
селищної ради на ім'я : гр. К удіна Д.В., Яремчука С.В., Колєснікової О.М.
Рішення № 254-13 - VII «Про надання дозволу на розроблення проект у
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність » на ім'я : гр.
Малій Л.О., Волкової Н.Є., Радченка Є.А., Матієвського В.О., Ковмира
М.М., Друцького П.М., Комарова М.І., Черток Л.В., Козленко Т.Г., Гиренка
О.В., Заяць AI., Садовчука П.В., Людвиченко Т.В., Ліпінського СМ.,

Кулаковського В.П., Гадзюри Д.В., Овдеюк Г.П.Лазаревої Г.М., Згонік В.М.,
Чупири Н.В., Линника В.Я., Марущака Я.Є., Ковбій К.П., Караки Л.А.,
Маленко Т.Д., Ющенка СМ., Девятової О.Д., Антонюка Д .В., Бойко Л.В.,
Шешміла О.М., Ситника В.В., Товстонога О.П., Можаєва Ю.О., Мартиненка
A.A., Комаренка Я.В.
Рішення № 255 -13-VII «Про затвердження проект у землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність » на ім'я : гр. Сметюка О.М.,
Поліховського Б.В., Антіпенка О.О., Табачука О.Л., Погорєлова A.M.,
Чорногор В.М., Пузиревського В.М., Костенка С.С, Біленького В.В.,
Оваденка СВ., Лакомського Д.Ф., Сімона В.Ф., Захарчишина С І. , Мальцева
О.М., Цезар Р.Л., Праведникова О.С, Вовчок О.В., Богдан A.A., Н ік ульшина
Ю.О., Струка Ю.В., Горбенко О.В., Старова О.М., Ревенка О.П.,
Туровського А.Г., Короткіна Ю.М., Маковського О.М., Пустяка Я.М.,
Шевченка О.Ю., Богданова О.М., Марчук О.Г., Шморгун A.A., Радевича
І.В., Юрчука К.І., Попова CO., Загреби Л.М., Богдан ової О.П., Романченко
СВ., Порошиної О.Л., Давиденка О.П., Буренка Ю.І., Гордієнка Т.В.,
Левковського CO., Іващенко О.В., Л укьянова І.Ю., Макаревського B.B.
Рішення № 256 -13-VII
-«Про затвердження проект у землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в ор енду КП «Гостомельінвестбуд» по вулиці Свято -Покровська,73 ж в селищі Гостомель » - «Про затвердження проект у землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду КП «Гостомельінвестбуд » по вулиці
Свято-Покровська,73-з в селищі Гостомель »
Рішення № 257-13 - VII «Про закріплення земельних ділянок для
обсл уговування об'єктів нерухомого майна ПАТ «Київобленерго» в селищі
Гостомель » (3 рішення )
СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 103 рішення
РЕЄСТР
рішень Гостомельської селищної ради VII скликання , прийнятих на 14 сес ії
від 10 листопада 2016 р.
від 24 листопада 2016 р.
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від 24.12. 2015
р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»
Рішення № 258-14-VІІ (2 рішення)

2. Про надання матеріальної допомоги гр. Байрачної І.П., Довгаля М.І.
Рішення № 258/1-14-VІІ
3.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №958-52– VI від 17 січня
2015 року «Про встановлення ставок земельного податку в селищі Гостомель»
Рішення № 259-14-VІІ

4. Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської
селищної ради №959-52VI від 17.01.2015р. «Про встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в селищі Гостомель»
Рішення № 260-14-VІІ
5. Про надання матеріальної допомоги гр. Денисенку Ю.В., Абаронову В.О..
Рішення № 261-14-VІІ
6. Про розгляд звернення гр. Рудько Адоліни Петрівни 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 № 262-14-VІІ

7. Про розгляд звернення гр. Кондратенка Олександра Олександровича 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 № 263-14-VІІ
8. Про створення комісії для безоплатного прийняття-передачі в комунальну власність
територіальної громади селища Гостомель гуртожитків по вулиці Проскурівська №1 та №2
Рішення № 264-14-VІІ
9. Про врегулювання земельних відносин
Рішення № 265-14-VІІ «Про затвердження детального плану забудови території площею
5,4339 га (кадастровий номер 3210945900:01:040:4585) для будівництва об’єктів житла
(багатоквартирні будинки) з обслуговуючими об’єктами в селищі Гостомель Київської
області»
Рішення № 266-14 -VІІ «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради » на ім’я : гр.
Неровні Л.В., Неровні В.О.
Рішення № 267-14 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Сєргєєва О.В., Рябінкіна О.І., Ляха О.М.,
Бойка В.М., Пирогової А.А., Мельник Д.О., Ковальчук М.М., Неровні Л.В., Радомського С.С.,
Вчерашнюк Т.І.
Рішення № 268 -14-VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність» на ім’я : гр. Закревської А.В., Ференц Т.В., Саєнка В.М., Грицай Л.І.,
Ващенка О.І., Ткачука М.П.
Рішення № 269 -14-VІІ «Про безоплатну передачу у приватну власність земельної ділянки » на
ім’я : гр. Пупкова В.І. (осг), Пупкова В.І. (житлова)
Рішення № 270 -14-VІІ «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки по
вулиці Автодорожна,2-а в селищі Гостомель»
Рішення № 271 -14-VІІ «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради » на ім’я :
гр. Хоменко Л.І., Мілевської З.П., Жабченка С.А.
Рішення № 272 -14-VІІ
- «Про надання згоди КП «Гостомельінвестбуд» Гостомельської селищної ради на укладання
договору суборенди земельної ділянки по вулиці Свято-Покровська,73-ж в селищі Гостомель»
- «Про надання згоди КП «Гостомельінвестбуд» Гостомельської селищної ради на укладання
договору суборенди земельної ділянки по вулиці Свято-Покровська,73-з в селищі Гостомель»
Рішення № 273 -14-VІІ «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТАЦІЙНИЙ БАНК»» по даному питанню додається
Рішення № 274 -14-VІІ «Про закріплення земельної ділянки для облаштування паркової зони
відпочинку»»

СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 40 рішень
РЕЄСТР
рішень Гостомельської селищної ради VII скликання , прийнятих на 14
сесії
від 15 грудня 2016 р.
від 23 грудня 2016 р.
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/ІІ від
24.12. 2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016 рік.»
Рішення № 275-15-VІІ
2. Про розгляд звернення ФОП Касіча Павла Ігоровича щодо укладення договору про
залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в
експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури.
Рішення № 276-15-VІІ

3. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №959-52VI від
17.01.2015р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки в селищі Гостомель».
Рішення № 277-15-VІІ

4. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питань про
надання в оренду комунального майна.
Рішення № 278-15-VІІ
5. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Гостомельської селищної ради на 2017 рік
Рішення № 279-15-VІІ
6. Про звернення гр. Крушельницького В. С. та гр. Рубана О. П. щодо укладення
договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що
здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної
інфраструктури с. Гостомель (будинок №4 по вул. Прорізна).
Рішення № 280-15-VІІ
7. Про звернення гр. Крушельницького В. С. та гр. Рубана О. П. щодо укладення
договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що
здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної
інфраструктури с. Гостомель (будинок №5 по вул. Прорізна).
Рішення № 281-15-VІІ
8. Про звернення гр. Крушельницького В. С. та гр. Рубана О. П. щодо укладення
договору про залучення коштів замовників будівництва об’єктів архітектури, що
здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно - транспортної і соціальної
інфраструктури с. Гостомель (будинок №6 по вул. Прорізна).
Рішення № 282-15-VІІ
9. Про надання матеріальної допомоги гр. Кушовера К.В.
Рішення № 283-15-VІІ
10. Про погодження гр. Рубану О.П. та гр. Крушельницькому В.С. виконання робіт з
реконструкції існуючої споруди з надбудовою під дитячий дошкільний заклад за
адресою: вул. Свято-Покровська, 73-є, селище Гостомель Київської області
Рішення № 284-15-VІІ
11. Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік.
Рішення № 285-15-VІІ
12. Про зат вердження селищної комплексної програми соціальної підт римки

сімей учасників АТО, сімей поранених, загиблих військовослужбовців т а
учасників АТО і вшанування пам'ят і загиблих на 2017 -2018 роки.

Рішення № 286-15-VІІ
13. Про умови оплати праці працівників апарату Гостомельської селищної ради та її
виконавчого комітету.
Рішення № 287-15-VІІ
14. Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого
комітету, фізичної культури і спорту на 2017 рік.
Рішення № 288-15-VІІ по даному питанню додається
15. затвердження штатного розпису на 2017 рік.
Рішення № 288/1-15-VІІ
16. Про врегулювання земельних відносин
Рішення № 289-15-VІІ «Про надання дозволу на розробку детального плану забудови
території площею 0,9313 га по вулиці Свято-Покровська,2-ж та вулиці СвятоПокровська,2-з для будівництва торгово-розважального центру в селищі Гостомель
Київської області»
Рішення № 290-15 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Семенчук С.В., Місюренка О.А.,
Чернушенко І.М., Вінярського А.В.

Рішення № 290-15 -VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Папіної Л.П., Германчук Ю.В.
(селищний голова зупинив дію рішень , розпорядження №02/223 від 28.12.2016 р. )
Рішення № 290/1-15 -VІІ «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Гулак С.Ю.
(селищний голова зупинив дію рішень , розпорядження №02/223 від 28.12.2016 р. )
Рішення № 291-15-VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Мисюревича М.М., Шпака Р.І., Сеніча В.О.,
Павленка С.В., Слободняка А.А., Поляновського В.І., Пономар С.А., Андросової В.А.,
Лоли Н.Ф., Романенко Г.С., Оніщук А.С., Лунгу С.Ю., Попової О.О., Козленка П.Я., Палій
А.В., Грачова С.В.
Рішення № 292-15 -VІІ «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою,щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) » на ім’я : ТОВ «Тракспартс Україна ЛТД», ПП «Ірпіньсинтез»
Рішення № 293-15 -VІІ «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради »
на ім’я : гр. Лукашової Г.М., Струк О.Т., Станішевського А.В., Блонського А.А.
Рішення № 294 -15-VІІ «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки
по вулиці Свято-Покровська,73-б в селищі Гостомель ТОВ «ЮГАЗ»»
Рішення № 295 -15-VІІ «Про припинення дії договору оренди земельної ділянки між
МПП «РАДА» та Гостомельською селищною радою»
СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 47 рішень
реєстр
рішень Гостомельської селищної ради VII скликання , прийнятих на
Іб(позачерговій) сесії
від 28 грудня 2016 р.
1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №50-03-\/II від
24.12. 2015 р. «Про бюджет селища Гостомель на 2016рік.»
Рішення №296 -16-VII
СЕСІЮ ЗАКРИТО.
Прийнято 1 (одне) рішення

За звітний період Гостомельська селищна рада провела
11 засідань та прийняла 404 рішення, внесених до порядку
денного.

Гостомельський селищний голова

Секретар сесії

ІО.І. Прилипко

О.В. Чорна

Додаток №2
до рішення Гостомельської селищної ради
«Звіт про виконання Плану роботи Гостомельської селищної ради V/I скликання
у другому півріччі 2016 р.»
№ 300 - 17-V1I від 26.01.17р

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Прилипко О.Ю.
Гамарник Р.І.
Матусяк О.І.
Мовчун Т.П.
Мілевська З.П.
Філіпчук В.В.
Поповичук О.М.
Жабченко С.А.
Смолянчук О.О.
Шальман Т.М.
Мамчур С.О.
Коваленко Р.В.
Мамчур О.Д.
Скрябін С.М.
Лінчук Ж.В.
Марчук Ю.В.
Дудник Н.Ю.
Діденко В.М.
Черінська Н.В.
Туровський А.А.
Дубас В.В.
Чорна О.В.
Паламарчук О.В.
Товстоног О.П.
Кислиця О.В.
Чемерис С.В.

Селищний голова
Секретар сесії

Кількість
пропущених засідань
сесій Ради
за І півріччя 2016 р.
Відбулось 10 засідань
1
4
1
1
1
1
4
7
2
1
3
2
1
-

Кількість пропущених
засідань сесій Ради
за ІІ півріччя 2016 р.
Відбулось 11 засідань
2
1
2
2
2
2
6
4
5
2
4
5
2
4
1
2
6
1
3
3
1

Ю.І. Прилипко
О.В.Чорна

