
 

 

 
 

 
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 

 Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади,  

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування  

Голові Комітету, народному депутату Клочко Андрію Андрійовичу;  

Членам комітету, народним депутатам України:  

Аліксійчуку Олександру Васильовичу,  

Балозі Віктору Івановичу,  

Безгіну Віталію Юрійовичу,  

Білозір Ларисі Миколаївні,  

Бондар Ганні Вячеславівні,  

Гузь Ігорю Володимировичу,  

Гуріну Дмитру Олександровичу,  

Дунді Олегу Ангдрійовичу,  

Загоруйко Аліні Леонідівні,  

Іванову Володимиру Іллічу,  

Ісаєнку Дмитру Валерійовичу,  

Кальцеву Володимиру Федоровичу , 

Качурі Олександру Анатолійовичу , 

КорнієнкуОлександру Сергійовичу, 

 Літвінову Олександру Миколайовичу, 

 Лозинському Роману Михайловичу,  

Микиті Дмитру Сергійовичу, 

 М'ялику  Віктору Ничипоровичу,    

Плачковій, Тетяні Михайлівні, 

 Поляк  Владіславу Миколайовичу, 

 Рубльову  Вячеславу Володимировичу, 

 Саврасову  Максиму Віталійовичу, 

  Стріхарському Андрію Петровичу,  

 Чорному  Дмитру  Сергійовичу,  

Шкрум Альоні Іванівні,  

Шуляк Олені Олексіївні,  

Юнакову Івану Сергійовичу  
 

Щодо прискорення  

розгляду  проекту Постанови 
№2552  

На даний час на розгляді у Комітетах ВР України  знаходиться проект Постанови 

«Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Київської області, зміну і 

встановлення меж Києво-Святошинського, Бородянського районів, міста Ірпінь та селища 

Гостомель Київської області» від 06.12.2019 № 2552 (далі - проект Постанови №2552), 

поданий Народними депутатами України Буймістер Людмилою Анатоліївною, Клочко 

Андрієм Андрійовичем, Дубновим Артемом Васильовичем. 



Підставою для розроблення зазначеного проекту Постанови є законне завершення 

процесу ще у 2015 році створення «Гостомельської селищної об'єднаної територіальної 

громади» , яка утворилась на території Київської області з селища Гостомель «міста 

Ірпінь», Горенської сільської ради до якої також входить село Мощун Києво-

Святошинського району та Озерська сільська рада Бородянського району Київської 

області згідно Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». 

Київська обласна державна адміністрація тричі зверталась щодо призначення 

перших виборів голови та депутатів ради Гостомельської селищної об'єднаної 

територіальної громади, проте Центральна виборча комісія не дає дозвіл на їх 

призначення у зв'язку з відсутністю Постанови Верховної Ради України про зміну меж 

суміжних територій (селище Гостомель адміністративно підпорядковане місту обласного 

значення Ірпінь Київської області, Горенська та Озерська сільські ради належать 

відповідно до Києво-Святошинського та Бородянського районів цієї області).       

Проектом Постанови №2552 пропонується вивести селище Гостомель із 

адміністративного підпорядкування місту обласного значення Ірпінь і віднести його до 

Києво-Святошинського району, до цього ж району пропонується віднести і село Озера 

Бородянського району Київської області. Таким чином вся територія Гостомельської 

селищної об'єднаної громади буде належатиме до одного району та дасть можливість, 

після п’ятьох  років з моменту утворення, провести «свої» перші вибори. 

Проте сьогодні зрозуміло, що за відсутності рішення Верховної Ради України про 

зміну меж перші вибори у створеній Гостомельській селищній об’єднаній територіальній 

громаді призначені не будуть. 

Гостомельська селищна об'єднана територіальна громада ще 22 червня 2015 року 

отримала затверджений головою Київської обласної державної адміністрації висновок 

щодо відповідності Конституції та законам України проекту рішень про добровільне 

об'єднання територіальних громад та всіх необхідних ініціативних документів щодо 

об'єднання в спроможну громаду. (копія додається) 

Відповідно до частини першої ст. 8 ЗУ № 157-VII громада вважається утвореною з 

моменту прийняття усіма радами рішень «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад», а саме: Гостомельської селищної ради Київської області від 25 червня 2015 року 

№ 1060-56-VI, Горенської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області 

від 24 червня 2015 року б/н, Озерської сільської ради Бородянського району Київської 

області від 24 червня 2015 року б/н.  Таким чином відповідно до прийнятих рішень 

Гостомельська селищна об'єднана територіальна громада згідно ЗУ № 157-VII - 

вважається утворена на території Київської області. 
 

 



 

 

 

 



 

 
 

Паспорт спроможної територіальної громади станом на 2015 рік 

 

з/п 

 

Показники 

 

 

Значення показників 

 

     1 
Назва спроможної територіальної громади та її 

потенціального адміністративного центру 
Гостомельська територіальна 

громада, селище Гостомель 

     2 Кількість населення станом на 1 січня 2015, в тому числі: 24480 

 дітей дошкільного віку 1644 

 дітей шкільного віку 1596 

     3 
Кількість населених пунктів, що входять до спроможної 

територіальної громади 
4 

     4 

Розрахунковий обсяг доходів спрможної територіальної 

громади (власні доходи та 60% ПДФО за показниками 

бюджетів 

47  млн.  грн 

    5 Площа території громади 60,4  кв. км 

    6 
Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування: 
 

 школи I-III ступеня 3 

 школи I-II ступеня 2 

 школи I ступеня 2 

 дитячі садки 4 

 заклади позашкільної освіти 2 

 культури  8 

 фізичної культури 2 

 фельдшерсько-акушерські пункти 3 

 амбулаторії, поліклініки 2 

 лікарні 1 

 станції швидкої допомоги 2 

7 
Наявність державних органів, установ, що утримуються за 

рахунок державного бютжету: 
4 

 правоохоронних органів - 

 реєстрації актів громадянського стану та майнових прав - 

 Пенсійного фонду - 

 соціального захисту - 

 протипожежної безпеки 2 

 Казначейства - 

8 Наявність приміщень, придатних до розміщення: 3 (більше 500 кв.м) 

 органів місцевого самоврядування  

 державних органів  

   

 

Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу обєднаної територіальної громади 

   

 Назва населеного пункту територіальної громади Гостомель  

 Адміністративний статус населеного пункту Центр об’єднаної громади 

 Кількість населення станом на 1 січня 2015 року 14467 

 

Розрахунковий обсяг доходів спрможної територіальної 

громади (власні доходи та 60% ПДФО за показниками 

бюджетів 

36 222,6  тис. грн. 

 

Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу обєднаної територіальної громади 

  



Назва населеного пункту територіальної громади с. Горенка 

Адміністративний статус населеного пункту  

Кількість населення станом на 1 січня 2015 року 7 800 

Відстань до потенційного адміністративного центру 

громади 

7 

  

Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу обєднаної територіальної громади 

  

Назва населеного пункту територіальної громади с. Мощун  

Адміністративний статус населеного пункту  

Кількість населення станом на 1 січня 2015 року 1350 

Відстань до потенційного адміністративного центру 

громади 

12 

  

Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу обєднаної територіальної громади 

  

Назва населеного пункту територіальної громади с. Озера  

Адміністративний статус населеного пункту  

Кількість населення станом на 1 січня 2015 року 830 

Відстань до потенційного адміністративного центру 

громади 

8 

 

Гостомель сьогодні -  селище із розвинутою інфраструктурою та потужним диверсифікованим 

виробництвом : - Гостомельський склозавод  (працюють 800 людей, з них 70 % гостомельчане, 30 

% жителі сіл Горенка, Мощун та м. Києва ), ДП «Кюне і Нагель» (працюють 400 людей, з них 80 

% жителі Горенки, Мощуна, Гостомеля), ДП «Антонов» (працюють 700 людей, з них 40 % 

гостомельчане, 30 % жителі сіл Блиставиця, Луб’янка, Озера). Гостомель має своє 

автотранспортне  підприємство, яке займається пасажирськими перевезеннями, що забезпечить 

нові пасажирські маршрути  на території об’єднаної територіальної громади.  

Важливим фактором є те, що індекс податкоспроможності громади Гостомеля є більшим за 0,9 

(що визначено методикою формування спроможних громад), і складає 2,2307 , тобто не потребує 

дотацій з державного бюджету. 

Підсумовуючи  вищевикладене, стає зрозумілим, що Гостомель має  всі підстави бути центром 

об’єднаної територіальної громади, тому що має достатній фінансовий та земельний ресурс, який 

надасть можливість розвиватися  Гостомелю та громадам, що ввійдуть до складу об’єднаної -  

самодостатньо, самостійно, незалежно, з користю  для  громад, а відтак , буде сприяти 

подальшому розвитку та підвищенню якості життя новоутвореної територіальної громади. 
Гостомель, Мощун, Горенка, Озера пройшли шлях, передбачений  законом України, та добровільно 

вирішили об’єднатися  для подальшого розвитку та підвищення якості життя територіальної 

громади.  
Наші позиції не змінилися і станом на сьогодні.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гостомельська селищна об’єднана територіальна громада з адміністративним центром 

 – селищем Гостомель (відомості станом на 2019 рік) 

   

№ 

п/п 

Найменування показника Значення 

показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 2019 р 28 500 

у тому числі дітей:  

дошкільного віку 1 800 

шкільного віку 1 400 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної 

територіальної громади 

4 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, 

тис. гривень 

 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України 151,6 млн 

базової дотації - 

реверсної дотації 12,6 

4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів 60,4 кв.км 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів 

місцевого самоврядування 

 

у тому числі:  

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 3 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 2 

загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня 2 

дошкільних навчальних закладів 4 

закладів позашкільної освіти 2 

закладів культури 8 

закладів фізичної культури 2 

фельдшерсько-акушерських пунктів 3 

амбулаторій, поліклінік 2 

лікарень 1 

станцій швидкої допомоги 2 

6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що 

здійснюють повноваження щодо: 

4 

правоохоронної діяльності 1 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав  

пенсійного забезпечення  

соціального захисту  

пожежної безпеки 2 

казначейського обслуговування  

7. Наявність приміщень для розташування органів місцевого 

самоврядування 

3 (більше 

500 кв.м) 

 

Відомості про територіальні громади , що увійдуть до складу спроможної територіальної громади 

№ Найменування територіальних громад 

та населених пунктів, що входять до 

їх складу, із зазначенням 

адміністративного статусу 

Район Чисельність 

населення 

станом на 

01.01. 2019 р. 

в населеному 

пункті 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1 селище Гостомель    - 17 000 - 

2 село Горенка   Києво-

Святошинський 

8 500 7 км 

3 село Мощун   -//- 1 650 12 км 

4 село Озера   Бородянський 1 050 8 км 



 

За переказами, Гостомель існує з найдавніших часів і колись мав назву Остромир. Але 

перша письмова згадка про Гостомель датується 1494 роком. У 1614 році польський 

король Сигізмунд ІІІ надав Гостомелю так зване Магдебурзьке право, що звільняло місто 

з-під влади феодалів, встановлювало порядок діяльності органів місцевого 

самоврядування, суду, регламентувало питання торгівлі, опіки, спадкування, благоустрою 

міста, а також оподаткування населення, громадської безпеки, встановлювало покарання 

за різні види злочинів, тобто передбачало право на самоврядування.  

15 листопада 1938 року відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР Гостомель 

було віднесено до категорії селищ міського типу в існуючих межах Гостомельської 

сільської ради, яка була вилучена із складу приміської смуги Київської міської ради. 

Рішенням виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів трудящих №566 від 

22.07.1967 року село Мостище Горенської сільської ради було передано в 

підпорядкування Гостомельській селищній раді та Гостомельську селищну раду депутатів 

трудящих Києво-Святошинського району з підпорядкованими їй населеними пунктами 

Баланівка і Мостище передано в підпорядкування Ірпінській міській раді. Селище 

міського типу Гостомель розташоване за 7 км від залізничної станції Ірпінь на 

автомагістралі Київ-Ковель-Ягодин. Площа земель нараховує 3799,2 га, з яких 1565,5 га 

земель населеного пункту. 

Відповідно до рішення Київської обласної ради від 15.06.2000 р. «Про встановлення меж 

Гостомельської селищної ради та селища Гостомель Київської області» , розробленого 

Київським відділенням інституту землеустрою Української академії аграрних наук №212-

12-ХХІІІ, затверджені межі Гостомельської селищної ради 3799,2 га та селища Гостомель 

1565,8  га. 

У 2017 році Гостомельська селищна рада затвердила генеральний план селища Гостомель, 

розроблений ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» на площу 

3845,0 га 

Відповідно до рішення Київської обласної ради від 19.12.2019 р. «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Гостомель Київської 

області» , виготовленого «Науково-дослідним інститутом містобудування», площа селища 

Гостомель складає 3780,8690 га. 

Слід зазначити, що Гостомельська селищна об'єднана територіальна громада відповідає 

перспективному плану формування територій громад Київської області, схваленого 

Київською обласною радою та входить в переліку громад Київської області який 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України. 

Звертаємось до Вас з проханням прискорити розгляд проекту Постанови  «Про зміни 

в адміністративно-територіальному устрої Київської області, зміну і встановлення 

меж Києво-Святошинського, Бородянського районів, міста Ірпінь та селища 

Гостомель Київської області» від 06.12.2019 № 2552.  

Ваша Підтримка та прийняття Верховною Радою України даної Постанови 

створить правові підстави для призначення і проведення перших виборів депутатів 

Гостомельської селищної об'єднаної територіальної громади та Гостомельського 

селищного голови,  дозволить вирішити протиріччя існування всупереч Конституції 

України такої адміністративної одиниці як «селище міста» (Ірпінської 

«матрьошки»). 

 



 

Факти історії і сучасності 

Триває процес остаточного створення Гостомельської ОТГ. На жаль, 

паралельно триває й спротив створенню громади. Особливо спротив 

йде від нинішньої влади міста Ірпінь. Робиться багато чого, що дозволяє 

гальмувати процес. 

Останній приклад тому, підготовлене до розгляду звернення депутатів 

Ірпінської міської ради до Верховної Ради України з пропозицією не 

розглядати зміни про територіальний устрій Київської області (це 

гальмує створення Гостомельської ОТГ у складі однієї територіальної 

одиниці: Києво-Святошинського району). 

Та мова тут про факти. Вони річ уперта і незмінна. В Інтернеті можна 

побачити карту Київщини часів минулих століть. На ній з регіону 

Приірпіння помічаємо лише Гостомель. Лише. 

Немає там Ірпеня, Бучі, Коцюбинського, Ворзеля, які були засновані 

лише на межі дев’ятнадцятого – двадцятого століть. 

Перша письмова згадка про наше селище датована 1494 роком. 

Польський король Сигізмунд Третій у 1614 році надав Гостомелю 

Магдебурзьке право. У 60-х роках дев’ятнадцятого століття Гостомель 

стає волосним центром. Нетривалий час у двадцятих роках минулого 

століття існував Гостомельський район у складі Київської губернії 

(округи). 

Це історія. Про роль Гостомеля у наповненні бюджету Ірпінського 

регіону відомо добре і усім. 

Отже, усі вигадки про «нездатність» або «передчасність» Гостомельської 

ОТГ це глас волаючого, якого позбавляють коштів на його забаганки і 

земельних ресурсів. Не більше. 

                               

Гостомельській об’єднаній громаді бути. 

 

 

 

 

 

 

 

 


