
       
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

08290, селище Гостомель, вулиця Свято - Покровська, 125   тел-факс 315-56 

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ               
           

Порядок денний  

засідання виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради. 

 03 серпня   2016  року 

 

            1. Про відзначення в селищі Гостомель Дня державного Прапору та 25 

річниці Незалежності України. 
Доп. Саєнко В.М. – заступник селищного голови 

 2. Надання одноразової матеріальної допомоги . 
Доп. Мельник Б.В. – заступник голови комісії 

3. Про затвердження Положення про управління контролю за 

благоустроєм селища Гостомель.  
                                              Доп. Штутман Є.А.- начальник КП «УЖКГН «Гостомель» 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 99 від 08 

червня 2007 року «Про визначення місць для тимчасової виїзної торгівлі в 

селищі Гостомель». 

 5. Надання дозволу на встановлення рекламних конструкцій. 
                                              Доп. Гусачов А.А. – інспектор з благоустрою 

6. Затвердження списків квартирного обліку військовослужбовців  при 

в/ч 3018 НГУ. 

7. Про створення комісії з підготовки та проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирного будинку та затвердження 

Положення про комісію.  
                                                Доп. Кінаш У.Я. – , юрист  
  

 8. Затвердження тарифів  ТОВ «УКР ЖИТЛО СЕРВІС» на послуги по 

утриманню будинків та прибудинкової території  в селищі Гостомель, вул.. 

Вереснева, 22 та 22-а. 
                                             Доп. Богданова Л.Б. – кер. справами 
  9. Про створення комісії для обстеження технічного стану будівлі ЗОШ 

№ 15 по вулиці Молодіжній, 9 , підготовки до нового навчального року. 

 

       10. Питання архітектури. 
                                              Доп. Єрмолаєв В.А. – начальник відділу  

  11.   Різне.          

 

 

               Керуючий справами                                 Л.Б. Богданова 
                         

 



     
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

08290, селище Гостомель, вулиця Свято - Покровська, 125   тел-факс 315-56 

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ               
 

Протокол засідання виконавчого комітету від  

03 серпня  2016 року 
 

 

Слухали:  Про виділення коштів на виплату одноразової матеріальної допомоги. 

                 /Доп. Каплун В.О. – начальник відділу обліку та звітності/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 93  додається/.    

 

 

Слухали:  Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету № 99 від 08 червня 2007 

року «Про визначення місць для тимчасової виїзної торгівлі в селищі Гостомель» 

                 /Доп.  Гусачов А.А. - інспектор  з благоустрою/ 

 Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 94 додається/ 

 

Слухали:  Про надання дозволу на встановлення рекламних конструкцій ( ФОП Олійник 

О.І., ПМП «Міраж») 

                 /Доп. Гусачов А.А. - інспектор  з благоустрою/ 

 Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 95 додається/ 

 

 

Слухали:  Про затвердження списків осіб , які перебувають на квартирному обліку при в/ч  

                  3018 Національної гвардії України. 

                   /Доп. Кінаш У.Я.. - юрист/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  96 додається/ 

 

 

Слухали:  Про створення комісії для підготовки та проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку та затвердження Положення 

                   /Доп. Кінаш У.Я. - юрист/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  97 додається/ 

 

 

 

Слухали:  Про погодження тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової 

території. 

                   /Доп. Богданова Л.Б. – кер. справами/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  98 додається/ 

 

 

Слухали:  Про присвоєння адресних номеру  житлову будинку та виділення в окреме 

будинковолодіння  в селищі Гостомель по вулиці Дніпровській, 28-б ( Горбунова Ж.К. 

Горбунов Е.М.) 

                 /Доп. Борисова Л.В. - архітектор / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  99  додається/ 



 

 

Слухали:  Про присвоєння адресних номерів земельним ділянкам  за заявами громадян 

( Артеменкової Н.В., Лук’янчука  Ю.М., Дахно В.В.. Река Ж.В., Жежера Л.В., Шевченко 

Н.В., Нагорного В.В.,    ) 

                 / Доп. Борисова Л.В. - архітектор  / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  100  додається/ 

 

Слухали:  Про присвоєння адресного номеру автомобільній газозаправній станції з 

магазином в селищі Гостомель, вулиця Бучанське шосе, 20-д 

                 /Доп. Борисова Л.В. - архітектор/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  101  додається/ 

 

 

Слухали:  Про присвоєння адресних номерів  житловим будинкам за заявами громадян  

 ( Філіпчук М.В., Миропольської Я.О., Петренко О.Д., Куліш Г.Г., Зеленчука В.В.,  ) 

                 /Доп. Доп. Борисова Л.В. - архітектор / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 102  додається/ 

 

 

Слухали:  Про внесення змін до рішень виконавчого комітету ( Гриб С.П., Сергієнко В.П.) 

                 /Доп. Доп. Борисова Л.В. - архітектор / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 103  додається 

 

 

Слухали:  Про відзначення в селищі Гостомель 25-ї річниці незалежності України 

                 /Доп. Саєнко В.М. – заступник селищного голови  / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 104  додається/.   

 

 

                Селищний голова                                 Ю.І. Прилипко 

 

            

               Керуючий справами                           Л.Б. Богданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                           
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

08290, селище Гостомель, вулиця Свято - Покровська, 125   тел-факс 315-56 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

 

      
                   № 104                                                                 03 серпня   2016 року 

 

Про  відзначення  в  селищі Гостомель Дня Державного Прапора  

України та   25 –ї річниці  незалежності України 

 

 

       На виконання Указу Президента України  № 675/2015  від 03 грудня 2015 року «Про 

відзначення 25-ї річниці незалежності України", з метою забезпечення гідного відзначення 

Дня незалежності України, сприяння консолідації суспільства навколо ідей державності та 

соборності України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком селищної ради 

 

                                        В И Р І Ш И В : 

 

         1. Утворити організаційний комітет з підготовки  та святкування  25-ї річниці 

незалежності України в складі:                
                    Голова комітету: Саєнко В.М. – заступник селищного голови; 

                   Члени комітету:  Черінська Н.В. – директор культурно-оздоровчого комплексу; 

                                         Драп Л.Г. -  директор будинку культури; 

                                         Гусачов А.А. –  інспектор з благоустрою; 

                                        Лабунський О.В. –  директор АТП - 13250; 

                                        Штутман Є.А.. – начальник КП «УЖКГ «Гостомель»; 

                                        Спєвак М.О.  – інспектор поліції; 

 

1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення в селищі Гостомель 25-ї річниці 

незалежності України. ( Додаток № 1). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 

Саєнка В.М. 

 

 

                               Селищний голова                                        Ю.І. Прилипко 

 

                               Керуючий  справами                                     Л.Б. Богданова  

                               Заступник 

                               селищного голови                                          В.М. Саєнко 

  

                               Юрист                                                             У.Я. Кінаш 

                                                      

 

 

 

                



                     Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету 

                       Гостомельської селищної ради  

                            № 104  від  03 серпня  2016 року   

            
                З А Х О Д И 

З підготовки та відзначення Дня Державного  Прапора України  та 

25 річниці Незалежності України  в селищі Гостомель 

1. З метою виховання у громадян поваги до державних символів України, утвердження 

національної свідомості та патріотизму забезпечити встановлення 23-24 серпня 2016 року 

державних прапорів України на будівлях адміністративних установ, організацій, підприємств..  

                                                   Керівники підприємств, установ та організацій 

2. Провести роботу по благоустрою селища, упорядкуванню пам’ятників,   

    забезпечити святкове оформлення вулиць напередодні та під час  

    святкування 25 річниці Незалежності України. 

                                                   Гончаренко О.О. 

                                                                 Штутман Є.А. 

                                                                 Гусачов А.А.. 

3. Організувати покладання квітів до пам’ятників державним діячам, борцям  

     за   незалежність України . 

                                                     Каплун В.О. 

                                                     Саєнко В.М. 

                                                                   

4. Забезпечити напередодні та під час проведення свят стабільну роботу   

    підприємств торгівлі, громадського транспорту. 

                                                    Саєнко В.М. 

                                                                  Лабунський О.В. 

5. Організувати та провести в колективах урочисті збори присвячені  Дню  

     Незалежності України. 

                                             Керівники підприємств, установ та організацій     

6. Провести  футбольний турнір  між командами селища  Гостомель    

    присвячений 25 річниці Незалежності України. 

                                               Саєнко В.М. 

                                               Венгер О.М.   

7. У дні святкування 25 річниці Незалежності України забезпечити належний    

     порядок особистої безпеки громадян та дорожнього руху. 

                                                                                              Спєвак М.О. 

8. В бібліотеці селища організувати  книжково-ілюстративну виставку «Україна:       утвердження 

незалежної держави;  

                                                 Мілевська З.П.   

9. Святкові заходи   24 червня  з 14.00 год. до  19.00 год.  

- Дитяча анімація; 

- Святковий концерт; 

- Святкова дискотека. 

                                                                                               Черінська Н.В. 

                                                                                                Драп Л.Г. 

 

 

                   Заступник селищного голови                               В.М. Саєнко  

 

 

 

 

 
 

 



 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

08290, селище Гостомель, вулиця Свято – Покровська, 125   тел-факс 315-56 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
                   № 96                                                          03 серпня 2016  року 

 
      

   Про затвердження списків осіб, які перебувають на   квартирному  

   обліку при військовій частині 3018 Національної гвардії України 

 

 Розглянувши протокол № 7 засідання житлової комісії при виконавчому комітеті 

Гостомельської селищної ради  від 01 серпня 2016 року по розгляду листа командира 

військової частини  3018 Національної гвардії України про затвердження списків осіб, які 

перебувають на квартирному обліку при військовій частині 3018 Національної гвардії 

України, керуючись ст.. 30   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет  Гостомельської селищної ради  

                                                             ВИРІШИВ :  

1. Затвердити списки осіб,  які перебувають на квартирному обліку при військовій 

частині 3018 Національної гвардії України згідно додатку. 

 

 

                      Селищний голова                                                        Ю.І. Прилипко 

  

                      Керуючий справами                                                   Л.Б. Богданова 

   

                      Заступник селищного                                                О.О. Гончаренко 

                      голови 

                      Юрист                                                                         У.Я. Кінаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

08290, селище Гостомель, вулиця Свято – Покровська, 125   тел-факс 315-56 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
№ 97                                                          03 серпня 2016  року 

      
    Про створення комісії для підготовки та проведення  

    конкурсу з    призначення управителя багатоквартирного  

    будинку  та затвердження   Положення про комісію 

 

      Відповідно до ст.. 7, ст. 27, ст. 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному  будинку», 

Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 13.06.2016 року № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирного будинку» зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 24 червня 2016 року № 893/29023, Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 02.02.2009 року № 13 з метою 

забезпечення ефективного управління та управління спільним майном багатоквартирних будинків 

через прозорі відносини між управителем та співвласником багатоквартирного будинку та 

спільним майном, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

                                                       ВИРІШИВ :  

1. Створити комісію для підготовки та проведення     конкурсу з  призначення 

управителя багатоквартирного   будинку у складі: 

 

Голова комісії – Гончаренко О.О  - заступник селищного голови; 

Секретар комісії – Смолянчук О.О. – депутат Гостомельської селищної ради; 

 

Члени комісії:       Чемерис С.В. - депутат Гостомельської селищної ради; 

                                Паламарчук О.В. – депутат Гостомельської селищної ради; 

                                            Поповичук О.М. депутат Гостомельської селищної ради; 

                                            Діденко В. М. – депутат Гостомельської селищної ради; 

                                            Мілевська З.П. – депутат Гостомельської селищної ради; 

 

           2. Затвердити Положення  про конкурсну комісію з призначення управителя 

багатоквартирного будинку.       

                                                          /   Додаток №1. /                        

3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника селищного 

голови Гончаренка Олексія Олександровича.  

 

 

                      Селищний голова                                                        Ю.І. Прилипко 

  

                      Керуючий справами                                                   Л.Б. Богданова 

   

                      Заступник селищного                                                О.О. Гончаренко 

                      голови 

                      Юрист                                                                         У.Я. Кінаш 



  
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290, селище Гостомель,  вулиця  Свято – Покровська, 125  тел./факс (04597) 31556 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

      №  98      03 серпня 2016 року 

 

Про погодження тарифів на послуги з утримання  

будинку та прибудинкової території  

 
 

 Розглянувши заяву директора ТОВ «УКР ЖИТЛО СЕРВІС» Дяченка В.В. щодо 

погодження тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової території, 

керуючись  ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 31 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  виконавчий комітет Гостомельської 

селищної ради 

 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити ТОВ «УКР ЖИТЛО СЕРВІС»  тарифи на послуги з утримання 

будинку та прибудинкової території в селищі Гостомель по вулиці Вересневій, 

22 та 22–а  в сумі 4,50 грн. за 1 кв.м   з 01 вересня 2016 року.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови  Гончаренка О.О. 

 

 

 

 

Селищний голова       Ю.І. Прилипко 

 

Керуючий справами      Л.Б. Богданова 

 

 Заступник селищного голови                           О.О. Гончаренко 
 

 

Юрист                   У.Я. Кінаш  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290, селище Гостомель,  вулиця  Свято – Покровська, 125  тел./факс (04597) 31556 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

      №  94      03 серпня 2016 року 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  

Гостомельської селищної ради № 99 від 08 червня 2007 року  

«Про визначення місць для тимчасової виїзної торгівлі в селищі Гостомель»  

 
 Розглянувши витяг з протоколу 9 сесії Гостомельської селищної ради VІІ 

скликання від 07 липня 2016 року  щодо заборони торгівлі на місці паркування машин 

біля Гостомельського ринку, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Внести зміни до п.1  рішення  виконавчого комітету Гостомельської селищної 

ради № 99 від 08 червня 2007 року «Про визначення місць для тимчасової виїзної торгівлі 

в селищі Гостомель»  та викласти  в наступній редакції:  

           « 1. Визначити та затвердити місця для тимчасової виїзної лоточної торгівлі  

           в селищі, а саме: 

             - вул. Мирна – поруч з магазином № 84; 

             - вул.. Автодорожна – біля прохідної на АНТК «Антонов»; напроти  

                прохідної військового містечка; 

            -  перехрестя вулиць Кулішова  і Річна; 

            -  вулиця Незалежності та провулок мікрорайону «Мостище»; 

            -  Садове товариство «Ясна Поляна»; 

             - вул.. Калініна в кінці присадибних земельних ділянок 43,45,47 вул.  

               Червоноармійська (берег озера)».  

  Решту рішення залишити без змін.  

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Гончаренка О.О. 

 

 

Селищний голова       Ю.І. Прилипко 

 

Керуючий справами      Л.Б. Богданова 

 

 Заступник селищного голови                           О.О. Гончаренко 
 

 

Юрист                   У.Я. Кінаш  

 

 



 

 

 

 


