ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, № 125

Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

селище Гостомель

№86

09 серпня 2017 року

Про хід виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2017 рік
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу обліку та звітності
Гостомельської селищної ради Закревської А.В. про хід виконання селищного бюджету за
1 півріччя 2017 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 1 півріччя 2017 року
прийняти до відому (пояснююча записка додається).
2. Схвалити звіт про хід виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2017 року:

2.1.По доходах в сумі 21132,2 тис. грн., в т.ч. доходах загального фонду – 16525,0 тис.
грн., доходах спеціального фонду – 4607,2 тис. грн. (додаток №1).
2.2.По видатках в сумі 16905,3 тис. грн., в т.ч. видатках загального фонду – 6809,9 тис.
грн., видатках спеціального фонду – 10095,4 тис. грн. (додаток №2).
3. Звіт про хід виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2017 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.
Селищний голова

Ю.І.Прилипко

Керуючий справами

С.В.Чечко

Начальник відділу
обліку та звітності

А.В.Закревська

Гословний спеціаліст

Ю.М. Гусєва

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 87

«09» серпня 2017 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 – житлова комісія;
- згідно додатку 2 - рада опіки та піклування.

2.

Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради від 09.03.2017р. № 19 «Про внесення змін
до складу комісій виконавчого комітету Гостомельської селищної ради».

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами Чечко С.В.
Cелищний голова
Ю.І. Прилипко
Керуючий справами

С.В. Чечко

Заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Головний спеціаліст юридичного відділу

Ю.М. Гусєва

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 09 серпня 2017р. № 87

ЖИТЛОВА КОМІСІЯ
Голова комісії – Саєнко Василь Михайлович, заступник селищного голови
Заступник голови комісії – Курамагамедов Іса Асадулович, голова спілки
«Ветеранів Афганістану»
Секретар комісії – Гусєва Юлія Миколаївна, головний спеціаліст
юридичного відділу
Члени комісії:
Йовенко Олена Миколаївна - помічник головного інженера ДП «Антонов»
Закревська Алла Володимирівна – начальник відділу обліку та звітності

Керуючий справами

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 09 серпня 2017р. № 87

РАДА ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ
Голова комісії – Саєнко Василь Михайлович, заступник селищного голови
Заступник голови комісії – Саблук Тамара Юріївна, директор ЗОШ І – ІІІ
ст.
№ 14 м. Ірпеня

Секретар комісії – Чернуха Вікторія Володимирівна, начальник
юридичного відділу
Члени комісії:
Роман Анна Михайлівна – головний спеціаліст з питань державної
реєстрації актів цивільного стану
Марченко Микола Олексійович - технічний директор ПАТ «Ветропак
Гостомельський склозавод»

Керуючий справами

С.В. Чечко

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, № 125

Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

селище Гостомель

№88

09 серпня 2017 року

Про затвердження переліку об’єктів
і заходів, що фінансуються у 2017 році
за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій
На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року
№463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі
змінами та доповненнями), виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ:
6. Затвердити перелік об’єктів і заходів, що фінансуються у 2017 році за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій по сел. Гостомель.
2. Затвердити проведення будівництва парку відпочинку на пл. Рекунова у сел.
Гостомель в сумі 1 277,996 тис. грн. та придбання комп’ютерної техніки, периферійної
техніки до комп’ютерної техніки для комунального підприємства Гостомельської
селищної ради м. Ірпеня, (вул. Свято-Покровська,125 в сел. Гостомель, Київської області)
в сумі 190,0 тис. грн., що фінансується в 2017 році за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови
В.М. Саєнка.
Селищний голова

Ю.І.Прилипко

Керуючий справами

С.В.Чечко

Начальник відділу
обліку та звітності

А.В.Закревська

Головний спеціаліст

Ю.М. Гусєва

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 92

«09» серпня 2017 року

Про встановлення технічних засобів
регулювання дорожнього руху на
наземних пішохідних переходах
(засобів примусового зниження
швидкості)
в селищі Гостомель
На виконання листа заступника Ірпінського міського голови Семко Н.Г.,
щодо виконання обласної Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки
«Нульова смертність на дорогах Київщини» на 2017-2019 роки, з метою
забезпечення безпеки учасників дорожнього руху в селищі Гостомель,
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”
виконавчий комітет Гостомельської селищної ради:
ВИРІШИВ:
Обладнати підвищені засоби для примусового зниження швидкості на
найбільш аварійних ділянках в селищі Гостомель:
перехрестя вул. Свято-Покровська та вул. Вербицького;
перехрестя вул. Свято-Покровська та вул. Пушкіна.
4. Встановити стандартні засоби примусового зниження швидкості:
перехрестя вул. Свято-Покровська та вул. Кімерська;
перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Південна;
вул. Остромирська (біля Будинку культури «Чотири лева»);
вул. Остромирська (біля військового містечка).
5. Заступнику селищного голови Саєнко В.М.:
організувати встановлення відповідних дорожніх знаків, щодо наявності
даних обмежувачів швидкості в селищі Гостомель згідно чинного
законодавства.
погодити встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху
на наземних пішохідних переходах та відповідних дорожніх знаків в
селищі Гостомель з начальником Ірпінського відділу Національної
поліції України в Київській обл.

6.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Саєнко В.М.

Селищний голова

Ю.І. Прилипко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Головний спеціаліст юридичного відділу

Ю.М. Гусєва

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, № 220
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 93
року

09 серпня 2017

Про
здійснення
заходів
щодо
уточнення площ об’єктів благоустрою,
що перебувають на утриманні та
обслуговуванні
КП «УЖКГ
«Гостомель»»
Відповідно до п.2 ст. 10, ст.13, ст. 20 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів» з метою вдосконалення організації благоустрою селища,
забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, залучення на
договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних
ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а
також населення; здійснення контролю за станом благоустрою селища,
організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, утримання
вулично-дорожньої мережі, створення місць відпочинку громадян,
керуючись ст. 17, ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ:
1.
2.
3.

4.

Керівнику КП «УЖКГ «Гостомель»» Пустовалову В.В. здійснити
уточнення площ об’єктів благоустрою що перебувають на утриманні та
фактичному обслуговуванні підприємства.
Результати розрахунку надати згідно додатку №1 до 16.08.2017 року.
Обґрунтовані пропозиції надати на опрацювання постійній
депутатській комісії з питань планування бюджету, фінансів, цін та
соціально-економічного і культурного розвитку селища Гостомельської
селищної ради з метою розгляду на засіданні Гостомельської селищної
ради 21.07.2017р.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови Саєнка В.М.
Селищний голова

Ю.І. Прилипко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Заступник селищного голови

ВМ. Саєнко

Головний спеціаліст юридичного відділу

Ю.М. Гусєва

Додаток №1

№№
1)

2)
3)
4)

Об'єкти у сфері благоустрою сел. Гостомель
території загального користування:
а) парки ( парки культури та відпочинку,
спортивні,
дитячі, історичні, та інші),
рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
б) пам'ятки
культурної та історичної
спадщини;
в) майдани, площі;
г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди,
пішохідні та велосипедні доріжки;
ґ) пляжі ( зони відпочинку);
д) кладовища;
е) інші території загального користування;
прибудинкові території;
території будівель та споруд інженерного
захисту територій;
території підприємств, установ, організацій та
закріплені за ними території на умовах
договору.
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА

Згідно
Фактично Примітка
обліку
Розрахункова площа ( кв.м).
адреса об’єкту

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 99
року

09 серпня 2017

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертний звіт Державного підприємства «Державний
науково-дослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по будівництву парку відпочинку на площі Рекунова
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 ИР ІШИВ :
1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на будівництво
парку відпочинку на площі Рекунова в селищі Гостомель Київської
області на суму 1499, 783 тис.грн.
2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Селищний голова
Ю.І. Прилипко
Керуючий справами
Заступник селищного голови

С.В. Чечко
В.М. Саєнко

Головний спеціаліст юридичного відділу

Ю.М. Гусєва

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 99
року

09 серпня 2017

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертний звіт Державного підприємства «Державний
науково-дослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по будівництву парку відпочинку на площі Рекунова
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 ИР ІШИВ :
4. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на будівництво
парку відпочинку на площі Рекунова в селищі Гостомель Київської
області на суму 1499, 783 тис.грн.
5. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
Селищний голова
Прилипко

Ю.І.

Керуючий справами

С.В. Чечко

Заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Головний спеціаліст юридичного відділу

Ю.М. Гусєва

