ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 22

«06» березня 2019 року

Про внесення змін до складу комісій
виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
У зв’язку з кадровими змінами та з метою сталої роботи комісій виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради, керуючись Законом України “Про
місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет:
ВИРІШИВ:
1.

Внести зміни до складу комісій:
- згідно додатку 1 – комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій;
- згідно додатку 2 – комісія з обстеження зелених насаджень;

2.

Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради від 14лютого 2018р. № 11 «Про внесення змін
до складу комісій виконавчого комітету Гостомельської селищної ради».

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
Чечко С.В.

Селищний голова

Ю.І. Прилипко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Заступник селищного голови

Д.В. Абрамчук

Начальник юридичного відділу

В.В. Афоніна

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 06 березня 2019 р. № 22

Склад
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
Голова комісії – Абрамчук Дмитро Валентинович – заступник селищного голови
Заступник голови комісії – Буренко Юрій Іванович - начальник Ірпінського МВ
ГУ ДСНС України в Київській області
Секретар комісії – Андросова Вікторія Анатоліївні – головний спеціаліст відділу
земельних ресурсів
Члени комісії:
Лабунський Олександр Валентинович – директор ТОВ «Ірпінське АТП – 13250»
Кравченко Володимир Васильович - начальник КП «Гостомельінвестбуд»

Керуючий справами

С.В. Чечко

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 06 березня 2019 р. № 22

Склад
комісії з обстеження зелених насаджень
Голова комісії – Абрамчук Дмитро Валентинович – заступник селищного голови
Заступник голови комісії – Борисова Людмила Василівна – головний спеціаліст
відділу містобудування та архітектури
Секретар комісії – Чечко Світлана Валентинівна – керуючий справами
Члени комісії:
Мирончук Ігор Миколайович - депутат Горенської сільської ради
Сакун Ірина Миколаївна – інспектор з благоустрою
представник Державної екологічної інспекції

Керуючий справами

С.В. Чечко

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 23

«06» березня 2019 року

Про встановлення тарифів на теплову
енергію, вироблену з використанням
альтернативних джерел енергії, для
потреб бюджетних установ, які надає
ТОВ «Теплоненерго»
Розглянувши лист директора ТОВ «Теплоненерго» від 14.02.2019 р. щодо
встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням
альтернативних джерел енергії, для потреб бюджетних установ, які надає ТОВ
«Теплоненерго», відповідно Закону України «Про теплопостачання», керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити з 01 березня 2019 року ТОВ «Теплоненерго» тариф на теплову
енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії, для
потреб бюджетних установ на рівні:
тариф на теплову енергію – 1638 грн. 69 коп. без ПДВ за такими
складовими:
тариф на виробництво теплової енергії - 1630 грн. 46 коп. без ПДВ;
тариф на постачання теплової енергії - 8 грн. 23 коп. без ПДВ.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови Абрамчука Д.В.
Селищний голова

Ю.І. Прилипко

Заступник селищного голови

Д.В. Абрамчук

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Афоніна

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08290, селище Гостомель, вулиця Свято - Покровська, 125 тел-факс315-56
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 24

06березня 2019року

Про проведення двомісячниказ
благоустрою території селища Гостомель
З метою поліпшення стану довкілля, залучення широких верств населення до
благоустрою, приведення в належний стан селища, збереження та примноження зелених
насаджень, поліпшення естетичного, санітарно-епідеміологічного стану прибудинкових
територій, об’єктів масового перебування та відпочинку населення, керуючись ст.5,9
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітетГостомельськоїселищної ради
ВИРІШИВ:
1. Провести
двомісячник
по
благоустрою
території
селища
Гостомель
з 11 березня 2019 року по 15травня 2019року.
2. Затвердити:
2.1 Склад робочої групи по проведенню двомісячника з благоустрою ( додаток №1);
2.2. План заходів по проведенню двомісячника з благоустрою ( додаток №2).
3. Робочій групі щотижня проводити перевірку стану виконання робіт в ході
двомісячника.
4. Власникам приватних садиб провести благоустрій та постійно утримувати в
належному стані прилеглі до будинків і садиб території, не допускати складування
будівельних матеріалів за межами власних земельних ділянок, відремонтувати та
пофарбувати паркани та інше.
5. Керівникам лісових господарств,розміщених на території селища привести в
належний санітарний стан лісосмуги вздовж доріг, очистити їх від сміття.
6.Керівникам підприємств інформувати виконавчий комітет Гостомельської селищної
ради про проведену роботу по благоустрою прилеглої території під час двомісячника
благоустрою через інспекцію з благоустрою.
7.Рішення виконавчого комітету є обов'язковим для виконання мешканцями селища та
всіма підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території
селища.
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови
Абрамчука Д.В.
Селищний голова Ю.І. Прилипко
Керуючий справами
Начальник юридичного відділу В.В. Афоніна

С.В.Чечко

Додаток №1
До рішення виконкому
№ 24 від 06 березня 2019 року

СКЛАД
робочої групи виконавчого комітету Гостомельської селищної ради
по проведенню двомісячника з благоустрою
11.03.2019 р.- 15.05.2019 р.
Керівник групи Абрамчук Д.В. –заступник селищного голови;
Члени групи:
1. Чемерис С.В. – ст. інспектор з благоустрою;
2. Єрмолаєв В.А. - начальник відділу містобудування та архітектури
3. Пустовалов В.В. - начальник КП «УЖКГ «Гостомель»;
4. Саблук Т.Ю. - директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 14;
5. Мельник Б.В. - завідувач Гостомельською амбулаторією;
6. Дробот Л.С. - селищна поліція;
7. Марченко М. О - технічний директор ПрАТ «Ветропак Гостомельський
склозавод»
Керуючий справами

С.В. Чечко

№
п/п

Найменування заходу
Забезпечити широке висвітлення двомісячника в засобах
1
масової інформації (офіційний сайт селищної ради, газети).

Термін
виконання
З 11.03.до
25.05.19р.

Залучити до запланованих заходів в ході проведення
двомісячника
з благоустрою громадські організації, політичні
2
партії, благодійні фонди та релігійні конфесії.

В ході двомісячника організувати і провести толоки по

5
прибиранню території селища.

Визначити кількість та місця несанкціонованих

6
сміттєвих звалищ в селищі Гостомель

Спеціаліст з
інформаційного
забезпечення

берез КП УЖКГ
ень-квітень «Гостомель»

Повідомити установи та організації в прибиранні закріпленої
До
3
за ними території згідно затвердженого переліку.
15.03.19 р.
Провести роз'яснювальну роботу серед учнів ЗОШ,
4
щодо збереження чистоти навколишнього середовища.

Виконавець

КП УЖКГ
«Гостомель»

Пості

Директори шкіл

йно
до
25.04.19 р
до
28.03.19 р.

КП УЖКГ
«Гостомель», депутати
ради
КП УЖКГ
«Гостомель», інспекція
з благоустрою
КП УЖКГ

Санітарне очищення, парків, скверів, зон відпочинку (берегів

Згідн «Гостомель»,

ставків
та озер), проїжджої частини вулиць, тротуарів,
7

о окремого

автобусних зупинок, проведення поточного ремонту доріг.

графіку

власники та
орендарі товариства
рибалок
Керівники

8
опор.

Виконати вапнування бордюрів, дерев, електричних

до
25.04.19 р.

підприємств, КП
УЖКГ «Гостомель»,
Ірпінський РП ПАТ
«Київенерго»

Впорядкувати та привести в належний стан селищне

9
кладовище, братські могили та пам'ятники.
1
0
1
1

Прибирання та приведення в належний стан

прибудинкової території приватних будинків.
1

3

Провести благоустрій прибудинкових територій

багатоквартирних будинків.

1
2

Забезпечити озеленення території селища.

Прибирання, приведення в належний стан дитячих та

спортивних майданчиків.

до
25.04.19 р.
до
25.04.19 р.
до
25.04.19 р.
до
27.04 . 18 р.
до
25.04.19 р.

КП УЖКГ
«Гостомель»,
директори шкіл.
КП УЖКГ
«Гостомель»
КП УЖКГ
«Гостомель», ОСББ,
мешканці.
Власники
приватних будинків,
депутати ради
КП УЖКГ
«Гостомель»

1
4

Провести обстеження та закрити відсутні люки -

каналізаційні, водопровідні, газові.

до
25.04.19 р.

Власники
інженерних мереж.

Робочій групі щотижня проводити перевірку стану виконання
робіт
1 в ході двомісячника, інспекції з благоустрою в разі
5

невиконання заходів надсилати приписи і приймати

Пості
йно

Робоча група,
інспекція з благоустрою

невідкладні міри по виконанню розпорядження.

Додаток №2 до рішення виконкому № 24від 06.03. 2019 року
ПЛАН
Заходів по проведенню двомісячника благоустрою з 11.03. 2019 р. по 15.05.2019 р.

Керуючий справами
С.В. Чечко

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 25

«06» березня 2019 року

Про охорону лісів і торфовищ від пожеж
у пожежонебезпечний період 2019 року
З метою охорони лісових насаджень і торфовищ від пожеж в
пожежонебезпечний період, а також з метою запобігання виникненню лісових
пожеж та на торфовищах, недопущення порушень правил пожежної безпеки,
враховуючи високу пожежну небезпеку, взявши до уваги випадки загорань
трав’яного настилу у селищі Гостомель, враховуючи пропозиції та зауваження
членів виконавчого комітету, у відповідності до Лісового Кодексу України,
Кодексу цивільного захисту України, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ:
1.
2.

3.

4.

5.

Вважати пожежонебезпечним періодом в лісах та на торфовищах в селищі
Гостомель з 01 березня по 15 листопада 2019 року.
Керівництво та проведення протипожежних заходів в лісах і на торфовищах
в селищі Гостомель доручити постійно діючій комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Виконавчому комітету забезпечити:
3.1. організацію розробки і здійснення лісокористувачами протипожежних
заходів профілактики в лісах;
3.2. залучити в разі необхідності до гасіння лісових пожеж та пожеж на
торфовищах населення, протипожежну техніку, транспортні засоби
підприємств, установ та організацій;
3.3. забезпечити осіб залучених до гасіння лісових пожеж та пожеж на
торфовищах, харчуванням та медичним обслуговуванням (при
необхідності);
3.4. організувати через засоби масової інформації пропаганду правил
протипожежної безпеки, висвітлення проблеми збереження лісів та
торфовищ.
Завідуючому
Гостомельської
амбулаторії
сімейної
медицини
Мельнику Борису Володимировичу, при необхідності забезпечити медичне
обслуговування людей, які зайняті гасінням лісових пожеж та торфовищ.
Зобов’язати СТОВ «Бучанське», голів городницьких, садівницьких товариств
і об’єднань громадян, що використовують землі в заплавах річок Рокач та

6.

7.

8.

9.

Ірпінь під городи, забезпечити дотримання правил пожежної безпеки
членами товариств та об’єднань.
Керівникам підприємств, установ і організацій провести відповідну роботу в
своїх колективах щодо дотримання протипожежних і санітарних норм
поведінки в місцях відпочинку населення.
Керівництву
сільськогосподарського
товариства
з
обмеженою
відповідальністю «Бучанське», лісничому КЛНДС:
7.1. закрити всі непланові дороги, які проходять через лісові масиви і
торф’яно-болотисті території шляхом прокопування канав, за
використанням планових доріг встановити нагляд;
7.2. в’їзд автотранспорту в ліс дозволити тільки у відведені місця
відпочинку;
7.3. створити мінералізовані протипожежні смуги вздовж захисних
насаджень, які межують з посівами, залізничними і грунтовими
дорогами, постійно їх утримувати в стані чорної пари;
7.4. привести в робочий стан протипожежну техніку та інвентар.
Клопотати перед сесією Гостомельської селищної ради про виділення
коштів, в тому числі на паливно-мастильні матеріали для 9-ДПРЗ ГУ ДСНС
України у
Київській обл., необхідних для ліквідації пожеж під час
пожежонебезпечного періоду у 2019 році.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
Абрамчука Д.В.

Селищний голова

Ю.І. Прилипко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Заступник селищного голови

Д.В. Абрамчук

Начальник юридичного відділу

В.В. Афоніна

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 26

06 березня 2019 року

Про внесення змін до складу конкурсної комісії з призначення управителя
багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення
про форму управління багатоквартирним будинком в селищі Гостомель
Керуючись
Порядком
проведення
конкурсу
з
призначення
управителя
багатоквартирного будинку, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150, рішенням
виконавчого комітету Гостомельської селищної ради від 05.09.2018 № 90 «Про організацію
проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не
створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не
прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком в селищі Гостомель»,
Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до складу конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного
будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку,
співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним
будинком в селищі Гостомель, затвердженого рішенням виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради № 90 від 05.09.2018 року згідно додатку 1.
2. Рішення підлягає оприлюдненню на сайті Гостомельської селищної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови
Абрамчука Д.В.

Селищний голова

Ю.І. Прилипко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Заступник селищного голови

Д.В. Абрамчук

Начальник юридичного відділу

В.В. Афоніна

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
№26 від 06 березня 2019 року
Склад
конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення
про форму управління багатоквартирним будинком в селищі Гостомель
Голова конкурсної комісії :
Абрамчук
Дмитро Валентинович

- Заступник селищного голови
Заступник голови конкурсної комісії :

Закревська
Алла Володимирівна

-

- начальник відділу обліку та звітності виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради
Секретар конкурсної комісії :

Гусєва
Юлія Миколаївна

-головний спеціаліст юридичного відділу Гостомельської
селищної ради
Члени конкурсної комісії:

Афоніна
Вікторія Володимирівна

- начальник юридичного відділу Гостомельської селищної
ради

Єрмолаєв
Володимир Алімович

- начальник відділу містобудування та архітектури
виконавчого комітету Гостомельської селищної ради

Депутат
Гостомельської
селищної ради відповідного
округу (за згодою).

Керуючий справами

С.В. Чечко

