
    

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125 

Виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

   

селище Гостомель                                        №105                                     31 жовтня  2018 року 
 

Про  хід  виконання селищного бюджету за 9 місяців  2018 року 

 

            Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу обліку та звітності 

Гостомельської селищної ради Закревської А.В. про хід виконання селищного бюджету    за 9 
місяців 2018 року, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 28 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Гостомельської селищної ради  

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника відділу обліку та звітності Гостомельської селищної ради 
Закревської А.В. про хід  виконання селищного бюджету за 9 місяців 2018 року  прийняти 

до відому (пояснююча записка додається). 
 
2.Схвалити звіт про хід  виконання селищного бюджету за 9 місяців  2018 року: 
 

2.1.По доходах в сумі  53731,7 тис. грн., в т.ч. доходах загального фонду – 31049,9 тис. грн., 
доходах спеціального фонду – 22681,8 тис. грн. (додаток №1). 

2.2.По видатках в сумі 48863,9 тис. грн., в т.ч. видатках загального фонду – 19648,3 тис. 
грн., видатках спеціального фонду –  29215,6 тис. грн. (додаток №2). 

 

3.Звіт про хід виконання  селищного бюджету за 9 місяців 2018 року подати на 
затвердження чергової сесії Гостомельської селищної ради. 

 
4.Відділу обліку та звітності надалі дотримуватися вимог чинного законодавства щодо 
використання  коштів  селищного бюджету  за призначенням  згідно статей  видатків. 

 
5.Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на начальника відділу обліку та 

звітності Закревську А.В.  
 
 

       В.о. селищного голови, секретар ради                                       О.В. Кислиця 

 

      Керуючий справами                                                                        С.В.Чечко     

 

 Начальник відділу 

 обліку та звітності                                                                          А.В.Закревська 

 

       Начальник юридичного                                                                            

       відділу                                                                                                В.В. Афоніна 

 

 

 



    

Доходи бюджету селища Гостомель за 9 місяців 2018 року 
 

  
     

  
 

 
тис. грн. 

Код Доходи   

Загальний 
фонд             

розпис    на 
2018  рік 

Розпис 
доходів за 

9  місяців 
2018 рік 

Виконано 
за 9 

місяців 
2018 рік 

Відхилення 

фактичного 
виконання за 9 

місяців 2018 року 

Спеціальний 
фонд-

уточнений 
річний  

Виконано 
за  9 

місяців  
2018 року 

ВСЬОГО 

+, - % 

10000000 Податкові надходження 40441,5 28621,3 30338,1 1716,8 106,0     30338,1 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості  

2,0 2,0 0,2 -1,8 10,5     0,2 

11020000 Податок на прибуток підприємств  2,0 2,0 0,2 -1,8 10,5     0,2 

11020201 
Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності  

2,0 2,0 0,2 -1,8 10,5     0,2 

11023201 
Авансові внески з податку на прибуток 
підприємств та фінансових установ комунальної 
власності 

    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

13000000 
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
0,0 0,0 0,4 0,4       0,4 

13010000 
Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів 

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 

0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,0 0,0 0,4 0,4       0,4 

13020200 
Рентна плата за спеціальне використання води 
водних об'єктів місцевого значення 

0,0 0,0 0,4 0,4       0,4 

13020400 
Надходження рентної плати за спеціальне 
використання води від підприємств житлово-
комунального господарства 

      0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   17100,0 12300,0 10328,1 -1971,9 84,0     10328,1 

14021900 Пальне 2000,0 1400,0 1574,3 174,3 112,5     1574,3 

14031900 Пальне 8000,0 5600,0 6272,0 672,0 112,0     6272,0 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 

7100,0 5300,0 2481,8 -2818,2 46,8     2481,8 

18000000 Місцеві податки 23339,5 16319,3 20009,5 3690,2 122,6     20009,5 

18010000 Податок на майно 13670,5 9975,0 10575,6 600,6 106,0     10575,6 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості  

20,0 10,7 9,8 -0,9 91,8     9,8 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від  земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 

151,0 115,0 138,1 23,1 120,1     138,1 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від  земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 

220,0 180,8 354,7 173,9 196,2     354,7 



    

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне відземельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

1400,0 990,0 1131,1 141,1 114,3     1131,1 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   5600,0 4140,0 4301,8 161,8 103,9     4301,8 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   4600,0 3430,0 3419,6 -10,4 99,7     3419,6 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  800,0 590,0 565,7 -24,3 95,9     565,7 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   600,0 435,0 529,0 94,0 121,6     529,0 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  100,0 61,5 37,1 -24,4 60,3     37,1 

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб  88,6 22,0 88,6 66,6 402,8     88,6 

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18020100 
Збір за місця для паркування транспортних засобів, 

сплачений юридичними особами  
    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18020200 
Збір за місця для паркування транспортних засобів, 

сплачений фізичними особами 
0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18030000 Туристичний збір 29,0 20,3 21,3 1,0 104,9     21,3 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 25,0 17,5 20,2 2,7 115,3     20,2 

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  4,0 2,8 1,1 -1,7 40,0     1,1 

18040000  
Збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року  
0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 

18040100 
Збір за провадження торговельної діяльності 
(роздрібна торгівля), сплачений фізичними 

особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 

      0,0       0,0 

18040200 
Збір за провадження торговельної діяльності 
(роздрібна торгівля), сплачений юридичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 

    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18040600 

Збір за провадження торговельної діяльності 
(ресторанне господарство), сплачений 
фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 

року 

    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18040700 

Збір за провадження торговельної діяльності 

(оптова торгівля), сплачений юридичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 

    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18040800 

Збір за провадження торговельної діяльності 

(ресторанне господарство), сплачений 
юридичними особами, що справлявся до 1 січня 
2015 року 

    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18040900 
Збір за провадження торговельної діяльності із 
придбанням пільгового торгового патенту, що 

справлявся до 1 січня 2015 року 

      0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18041000 
Збір за провадження торговельної діяльності із 
придбанням короткотермінового торгового 
патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року 

      0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18041300 

Збір за провадження діяльності з надання 

платних послуг, сплачений фізичними особами, 
що справлявся до 1 січня 2015 року 

      0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18041400 
Збір за провадження діяльності з надання 
платних послуг, сплачений юридичними особами, 

що справлявся до 1 січня 2015 року 

    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18041700 
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 
сплачений юридичними особами, що справлявся 
до 1 січня 2015 року 

    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18041800 

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 

сплачений фізичними особами, що справлявся до 
1 січня 2015 року 

      0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18050000 Єдиний податок  9640,0 6324,0 9412,5 3088,5 148,8     9412,5 

18050200 
Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 
січня 2011 року 

    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1720,0 1160,0 1227,0 67,0 105,8     1227,0 



    

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7900,0 5150,0 8174,0 3024,0 158,7     8174,0 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків" 

20,0 14,0 11,5 -2,5 82,4     11,5 

20000000 Неподаткові надходження   179,6 93,5 156,8 63,3 167,7     156,8 

21000000 
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності   

37,1 16,5 28,2 11,7 170,8     28,2 

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу)державних або 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об`єднань, що вилучається до відповідного 

бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 
(частки, паї) господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є держав 

3,0 2,1 0,0 -2,1 0,0     0,0 

21010301 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до бюджету  

3,0 2,1 0,0 -2,1 0,0     0,0 

21080000 Інші надходження  34,1 14,4 28,2 13,8 195,7     28,2 

21080900 

Штрафні санкції за порушення законодавства про 
патентування, за порушення норм регулювання 

обігу готівки та про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10,4 10,4 4,4 -6,0 42,3     4,4 

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва 

та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів 

23,7 4,0 23,8           

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності  

137,3 77,0 123,3 46,3 160,1     123,3 

22080000 
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим 
державним майном  

47,0 31,0 34,0 3,0 109,7     34,0 

22080400 
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, 

що перебуває в комунальній власності 

47,0 31,0 34,0 3,0 109,7     34,0 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 21,0 21,0 20,0 -1,0 95,3     20,0 

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
64,3 22,0 68,9 46,9 313,4     68,9 

22090000 Державне мито 5,0 3,0 0,3 -2,7 10,3     0,3 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування  

0,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій     0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

22090400 

Державне мито, пов'язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України  

4,9 3,0 0,3 -2,7 9,1     0,3 

24000000 Інші неподаткові надходження  5,2 0,0 5,3 5,3 #ДЕЛ/0!     5,3 

24060000 Інші находження 5,2 0,0 5,3 5,3 #ДЕЛ/0!     5,3 

24060300 Інші находження 5,2 0,0 5,3 5,3 #ДЕЛ/0!     5,3 

30000000  Доходи від операцій з капіталом  0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 



    

31010000 

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного 

державою або територіальною громадою в 
порядку спадкування чи дарування, безхазяйного 
майна, знахідок, а також валютних цінностей і 

грошових коштів, власники яких невідомі 

    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування 
чи дарування, а також валютні цінності і грошові 
кошти, власники яких невідомі  

    0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

40000000 Офіційні  трансферти 1100,0 555,0 555,0 0,0 100,0     555,0 

41000000  Від органів державного управління  0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

41030000 Субвенції 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

41034503 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 

(бюджети: міст районного значення, сіл, селищ 
чи їх об"єднань) 

0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!     0,0 

41052300 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-еокономічного розвитку 

окремих територій відповідної субвенції з 
державного бюджету 

1100,0 555,0 555,0 0,0 100,0     555,0 

Доходи загального фонду без урахування трансфертів 40621,1 28714,8 30494,9 1780,1 106,2       

Доходи загального фонду  41721,1 29269,8 31049,9 1780,1 106,1     31049,9 

12010100 Податок з власників наземних трансортних засобів            0,0 5,2 5,2 

18041500 

Збір за провадження торговельної діяльності 

нафтопродуктами, скрапленим газом на 
стаціонарних, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних пунктах 

          0,0 0,0 0,0 

19000000 Екологічний податок            620,0 479,0 479,0 

19010000 Екологічний податок           620,0 479,0 479,0 

19010101 
Надходження від викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення  

          590,0 463,5 463,5 

19010201 
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти 
          25,0 15,4 15,4 

19010301 

Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини 

          5,0 0,2 0,2 

21110000 
Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва 

          0,0 7,8   

24170000 
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 
          10000,0 2070,6 2070,6 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності 

          0,0 15,8 15,8 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 

          0,0 0,4 0,4 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ               0,0 

25020100 
Благодійні внески, гранти та дарнкуи, отримані 
бюджетними установами 

          9713,9 9713,9 9713,9 

33010101 
Надходження від продажу земельних ділянов 
несільськогосподарського призначення до 
розмежування  

          19,8 19,8 19,8 



    

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету           15474,1 10359,0 10359,0 

50110000 

Цільові фонди,утворені Верховною Радою 
автономної республіки Крим,органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади 

          30,0 10,3 10,3 

Доходи спеціального фонду            35857,8 22681,8 22681,8 

ВСЬОГО (ЗАГАЛЬНИЙ та СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ)               53731,7 

 

 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 106 31 жовтня 2018 року 

Про встановлення тарифів на послуги 

по вивезенню твердих побутових відходів 

 

Розглянувши подання начальника КП «УЖКГ «Гостомель», враховуючи 
підвищення цін на паливо, запасні частини, мінімальної заробітної плати, з 

метою забезпечення сталого функціонування підприємства та підвищення якості 
комунальних послуг, відповідно до Законів України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про житлово -
комунальні послуги», постанови КМУ від 10.12.2008р. № 1070 «Про 

затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет селищної ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

1. Встановити тарифи на послуги по вивезенню твердих побутових відходів, 
що надає КП «УЖКГ «Гостомель»:  

 для населення приватного сектору – 24, 50 грн. на 1 мешканця, з 

урахуванням ПДВ; 

 для населення в розрахунку за контейнер 1 м. куб – 135, 45грн., з 

урахуванням ПДВ; 

 для бюджетних організацій – 141, 72 грн. за 1 м. куб., з урахуванням ПДВ; 

 інші споживачі – 163, 04 грн. за 1 м. куб., з урахуванням ПДВ. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Саєнка В.М. 



    

 

В.о. селищного голови, секретар ради                     О.В. Кислиця 
 

Керуючий справами                     С.В. Чечко 
 
Перший заступник селищного голови                     В.М. Саєнко 

 
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 

№ 107 31 жовтня 2018 року 

Про встановлення тарифів на окремі 
види ритуальних послуг, що надаються 

КП «УЖКГ «Гостомель»» 

 

Розглянувши подання начальника КП «УЖКГ «Гостомель»», на підставі п.5 

Положення про ритуальну службу, про порядок утримання кладовищ та надання 
ритуальних послуг на території селища Гостомель, затвердженого рішенням 

Гостомельської селищної ради від 20.09.2018р. №720-44-VII, керуючись ст.10 
Закону України «Про поховання та похоронну справу» та у відповідності до 
Єдиної методики визначення вартості надання громадянами необхідного 

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів 
ритуальної належності, затвердженої наказом Державного комітету України з 

питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 р. № 194 (зі змінами 
та доповненнями), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет селищної ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

 

3. Встановити тарифи на окремі види ритуальних послуг, що надаються 

КП «УЖКГ «Гостомель»» згідно наданих додатків. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Саєнка В.М. 



    

 

 
В.о. селищного голови, секретар ради                     О.В. Кислиця 

 
Керуючий справами                     С.В. Чечко 
 

Перший заступник селищного голови                     В.М. Саєнко 
 

Начальник юридичного відділу                     В.В. Афоніна 
 

 

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, № 125 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 108                                                                                       31 жовтня 2018 року 

Про затвердження площ 
обслуговування деяких об’єктів 

благоустрою селища Гостомель, що 
перебувають на утриманні та 

обслуговуванні КП «УЖКГ 
«Гостомель» 

 

Для приведення нормування планових витрат КП «УЖКГ «Гостомель» на 
організацію благоустрою населених пунктів, враховуючи акт встановлення 

(обміру) фактичної площі об’єктів благоустрою, що обслуговується КП «УЖКГ 
«Гостомель», керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” виконавчий комітет Гостомельської селищної ради  
 

 ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити площі обслуговування деяких об’єктів благоустрою селища 

Гостомель, що перебувають на утриманні та обслуговуванні КП «УЖКГ 
«Гостомель», а саме: 

- перелік об’єктів благоустрою згідно додатку 1; 
- перелік вулиць згідно додатку 2; 

- перелік об’єктів благоустрою (сміттєві майданчики, автобусні зупинки) 
згідно додатку 3. 

 



    

2. Керівнику КП «УЖКГ «Гостомель» забезпечити утримання та 

обслуговування вищевказаних об’єктів у належному стані відповідно до 
Правил благоустрою території селища Гостомель, затверджених рішенням 

Гостомельської селищної ради № 655– 39 – VІІ від 19 липня 2018 року. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Саєнка В.М. 
 

 
В.о. селищного голови, секретар ради                          О.В. 

Кислиця 

Керуючий справами                            С.В. Чечко 

Перший заступник селищного голови                            В.М. Саєнко 

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 

№ 109                                                                               31 жовтня  2018 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 
документації  

 
Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Українська будівельна експертиза»», щодо розгляду кошторисної частини 
проектної документації за робочим проектом в селищі Гостомель Київської 

області, на виконання постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про 
затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 
 

В И Р І Ш И В  :  



    

 

5. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на: 

 Реконструкцію футбольного поля та спортивних майданчиків ЗОШ №14 по 

вул.Проскурівська, 15 в селищі Гостомель Київської обл. на суму 21 834,225 
тис. грн. 

 
6. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови В.М. Саєнка. 
 

 
В.о. селищного голови, секретар ради                     О.В. Кислиця 

 
Керуючий справами                     С.В. Чечко 
 

Перший заступник селищного голови                     В.М. Саєнко 
 

Начальник юридичного відділу                     В.В. Афоніна 

 

 

 

 
 

 
 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 3-15-56 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

№  112        31 жовтня 2018 року 

 

Про призначення управителя 

багатоквартирного будинку в сел. Гостомель   

 

 За результатами проведеного конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 
будинку в сел. Гостомель, на підставі протоколу засідання 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 №1 від 05.10.2018 року, керуючись Законом 

України «Про особливості здійснення права у багатоквартирному будинку», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку»,  ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» виконавчий комітет 

 



    

В И Р І Ш И В : 

1. Призначити управителем багатоквартирних будинків за адресою селище Гостомель, 
вул. Бучанське шосе, 14-а, 14-б, 14-в, 14-г, 14-д комунальне підприємство «Управління 
житлово-комунального господарства «Гостомель» Гостомельської селищної ради  (юридична 

адреса: Київська область, селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 125, код ЄДРПОУ 
35413136). 

2. Юридичному відділу Гостомельської селищної ради підготувати проекти договорів з 
надання послуг з управління багатоквартирними будинками селища Гостомель, що мають бути 
укладені від імені співвласників багатоквартирних будинків з переможцем конкурсу 

уповноваженою особою виконавчого комітету Гостомельської селищної ради, строком на один 
рік, з обов’язком управителя розпочати надання послуг з управління багатоквартирними 

будинками з 05 листопада 2018 року. 
3. Уповноважити Першого заступника селищного голови Саєнко В.М. укласти договори 
з надання послуг з управління багатоквартирними будинками селища Гостомель від імені 

співвласників багатоквартирних будинків з переможцем конкурсу. 
4. Виконавчому комітету Гостомельської селищної ради довести до відома співвласників 

багатоквартирних будинків за адресою: селище Гостомель, вул. Бучанське шосе, 14-а, 14-б, 14-
в, 14-г, 14-д  інформацію про управителя шляхом розміщення на офіційному сайті 
Гостомельської селищної ради та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій 

території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного 
оголошення, що має містити інформацію про повне найменування управителя, його контактні 

телефони, номер та дату укладання договору, ціну послуги. 
  
В.о. селищного голови, секретар ради      О.В. Кислиця 

  

Керуючий справами        С.В. Чечко 

 

Перший заступник селищного голови      В.М. Саєнко 

 

Начальник юридичного відділу       В.В. Афоніна  

 

 
 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вул. Свято-Покровська № 220 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

№ 119         «31» жовтня 2018 року 

 

Про організацію проведення ярмаркових 

заходів  

 
З метою відродження традицій проведення ярмарок в селищі, беручі до уваги історичний 

факт надання права проведення ярмарок Гостомелю ще в 1614 році ( Магдебурське право), що 

в свою чергу є потужним поштовхом до сталого розвитку селища, враховуючи зростання 
кількості звернень від суб’єктів господарської діяльності щодо участі у ярмаркових заходах                 
в селищі Гостомель, з метою забезпечення населення селища в достатній кількості товарами 

різних товаровиробників та сільськогосподарською продукцією за цінами нижче ринкових,     



    

для проведення сезонних універсальних ярмарків відповідно до п. 3. Порядок організації 

проведення ярмаркових заходів Положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, 
виїзної та виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території селища Гостомель 
затвердженого рішенням Гостомельської селищної ради від 18 жовтня 2018 р. №737-45-VII, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Встановити місця проведення ярмаркових заходів (згідно додатку №1);   

2. Термін та час проведення заходів встановлювати згідно заяв учасників; 
3. При організованому звернені підприємців, об’єднаних спільним бажанням приймати 

участь в ярмаркових заходах – розглядати заяву (з загальним додатком учасників) та 
укладати договір про тимчасове платне користування місцями комунальної власності для 
проведення ярмаркових заходів з одним уповноваженим представником з зазначенням 

загальної площі об’єктів благоустрою; 
4. Дотримання норм безпеки ( електротехнічна, експлуатаційна та пожежна ), санітарних 

норм, Правил благоустрою селища Гостомель покладається на учасників ярмарку. 
5.  Для організації належного утримання території проведення ярмаркових заходів та 

вивезення побутового сміття і відходів заключати договір на надання даних послуг                             

з КП УЖКГ «Гостомель».   
6. Контроль за виконанням рішення покласти на інспекцію з благоустрою. 

 

 
 

В.о. селищного голови,         О.В. Кислиця 

секретар ради  
Керуючий справами         С.В. Чечко 

Ст. інспектор з благоустрою         С.В. Чемерис 

Начальник юридичного відділу       В.В Афоніна 



    

                   

Додаток №1 

 до рішення виконавчого комітету № 119 

від 31 жовтня 2018 року 

 
Місця 

проведення ярмаркових заходів 
 

№ Найменування вулиць Примітка 

1.  
Свято-Покровська, 84  (парковка біля перукарні Шарм), 
площа біля культурно-оздоровчого комплексу 

 

2.  
Автодорожна (біля прохідної АНТК «Антонов» 

Напроти зупинки «Військове містечко») 
 

3.  Мирна (поруч з магазином №84)  

4.  
Незалежності  та провулок мікрорайону 

«Мостище» 
 

5.  Садове  товариство  «Ясна Поляна»  

6.  Дніпровська (зона відпочинку)  

7.  Проскурівська (перехрестя біля скверу «Сонячний»)  

8.  Перехрестя вулиць Кулішова та Річна  

9.  Остромирська (площа біля БК «Чотири Леви»)  

       

 

 

 

Керуючий справами         С.В. Чечко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


