ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 тел-факс 315-56
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 123

14 листопада 2018 р.

Про організацію святкового новорічного
оформлення селища Гостомель
З метою формування привабливого зовнішнього вигляду селища
Гостомель, створення святкової атмосфери для мешканців і гостей селища
під час новорічних та різдвяних свят, надання можливості громадянам
реалізувати свій творчий потенціал та з метою покращення благоустрою
селища, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» виконавчий комітет селищної ради
В ИР ІШИВ :
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Оголосити у селищі Гостомель конкурс серед мешканців та підприємців
селища на краще святкове новорічне оформлення житлових будинків та
прибудинкової території, вітрин, фасадів та прилеглих територій
будівель у селищі Гостомель (далі - конкурс).
Затвердити склад конкурсної комісії з визначення кращого святкового
новорічного оформлення у селищі Гостомель (додаток 1).
Затвердити Положення про конкурс на краще святкове новорічне
оформлення у селищі Гостомель (житлових будинків та прибудинкової
території, вітрин, фасадів та прилеглих територій будівель).
Керуючому справами оприлюднити дане рішення на офіційному сайті
Гостомельської селищної ради та інших місцевих друкованих ЗМІ.
Інспекції з благоустрою:
довести дане рішення до всіх суб’єктів господарювання селища
Гостомель;
під час інспектування селища подавати до конкурсної комісії адреси
святково оформлених об’єктів.
Керівнику КП «УЖКГ «Гостомель» забезпечити новорічне оформлення
центральної вулиці селища Гостомель.

7.

8.

Першому заступнику селищного голови Саєнко В.М. залучити
відповідні служби та здійснити організацію:
визначення основної ялинки селища для проведення всіх новорічноріздвяних свят та забезпечити її прикрашання;
«Новорічно-різдвяної ярмарки» відповідно до Положення про
організацію та проведення ярмаркових заходів на території селища
Гостомель у визначених для цього місцях та з визначенням періоду
проведення;
підготовки льодового майданчику для ковзання (каток) у селищі
Гостомель з визначенням зручного для цього місця.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника селищного голови Саєнка В.М.

В.о. селищного голови, секретар ради
Кислиця

О.В.

Керуючий справами

С.В. Чечко

Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Головний спеціаліст юридичного відділу

Ю.М. Гусєва

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 14 листопада 2018 р. № 123

СКЛАД
конкурсної комісії з визначення
кращого святкового новорічного оформлення
у селищі Гостомель
Голова комісії:
Саєнко Василь Михайлович
перший заступник селищного голови
Заступник голови комісії:
Чечко Світлана Валентинівна
керуючий справами
Члени комісії:
Афоніна Вікторія Володимирівна
начальник юридичного відділу
Борисова Людмила Василівна
головний спеціаліст відділу
містобудування та архітектури
Дудник Надія Юріївна
депутат Гостомельської селищної
ради
Закревська Алла Володимирівна
начальник відділу обліку та звітності
Собчук Валентин Миколайович
спеціаліст 1 категорії з
інформаційного забезпечення
Чемерис Сергій Володимирович
старший інспектор з благоустрою

Керуючий справами
Чечко

С.В.

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 14 листопада 2018 р. № 123

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на краще святкове новорічне оформлення
у селищі Гостомель
(житлових будинків та прибудинкової території, вітрин, фасадів та прилеглих
територій будівель)

1. Загальні положення.
Положення про конкурс „Краще святкове новорічне оформлення у
селищі Гостомель “ (далі – Конкурс) розроблено відповідно до Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні“.
Конкурс ініціюється та проводиться виконавчим комітетом
Гостомельської селищної ради з метою формування привабливого
зовнішнього вигляду селища Гостомель, створення святкової атмосфери для
мешканців і гостей селища в Новорічні та Різдвяні свята, активізації роботи
підприємств, установ, об’єктів торгівлі, громадського харчування, сфери
обслуговування населення та мешканців по проведенню заходів щодо
покращення зовнішнього вигляду своїх об’єктів та будинків.
У конкурсі буде розглядатися святкове оформлення зовнішніх вітрин,
вікон, балконів, фасадів, прилеглих територій, внутрішнє оформлення
інтер’єру об’єкта з урахуванням світлового декоративного рішення.
Інформацію щодо участі у конкурсі можуть подавати адміністрації обєктів,
обсуговуючи підприємства, сусіди, члени виконавчого комітету, депутати
селищної ради.
2. Завдання Конкурсної комісії .
Основним завданням Конкурсної комісії є підведення підсумків
конкурсу та визначення переможця(ів) Конкурсу.
3. Умови проведення Конкурсу.
Конкурс триває з 26 листопада по 26 грудня 2018 року.
До участі в Конкурсі запрошуються всі жителі селища, підприємства,
установи, організації, об’єкти торгівлі, громадського харчування і побутового
обслуговування населення.

Конкурс проводиться у наступних номінаціях:
1) „Краще новорічне оформлення підриємств, установ та організацій,
торгових об’єктів, об’єктів громадського харчування і побутового
обслуговування населення“;
2) „Краще новорічне оформлення житлового будинку (вікон, балконів) та
прибудинкової території“.

Основними критеріями оцінки Конкурсу є:
1) святкове оформлення вітрини (вікон, балконів) та фасаду об’єкта;
2) використання святкових світло-технічних елементів оформлення;
3) наявність новорічної тематики в оформленні прилеглої до об’єкта
території;
4) новорічне оформлення внутрішнього інтер’єру об’єкта;
5) оригінальність оформлення фасаду об’єкта.
4.
Порядок проведення Конкурсу та підведення підсумків.
Конкурсна комісія у присутності керівників (представників) об’єктів
напередодні Нового року проводить огляд об’єктів та визначає переможців.
Нагородження переможців Конкурсу буде проводитися в урочистій
атмосфері під час проведення Новорічних заходів.
Інформацію про учасників та переможців Конкурсу буде висвітлено на
офіційному сайті Гостомельської селищної ради та в місцевих засобах
масової інформації.

Керуючий справами
Чечко

С.В.

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 124

14 листопада 2018 року

Про виконання «Програми розвитку фізичної
культури та спорту в селищі Гостомель на 2018 рік»
Розглянувши та обговоривши інформацію першого заступника
селищного голови Саєнка В.М. «Про виконання Програми розвитку фізичної
культури та спорту в селищі Гостомель на 2018 рік», керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради
В ИР ІШИВ :
1. Інформацію заступника селищного голови Саєнка В.М. «Про виконання
програми розвитку фізичної культури та спорту в селищі Гостомель на
2018 рік» взяти до відому (інформація додається).
2. У подальшій своїй діяльності виконавчому комітету Гостомельської
селищної ради вживати дієвих заходів щодо:
- ефективнішого пропагування, популяризування та залучення до фізичної
культури та спорту жителів селища;
- по відкриттю більшої кількості спортивних секцій у селищі;
- активного розвитку спортивного напрямку у селищі.

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

Головний спеціаліст юридичного відділу

Ю.М. Гусєва
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 14 листопада 2018 року № 124

Інформація
про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту
в селищі Гостомель в 2018 році
Селищна рада та виконавчий комітет приділяє багато розвитку
фізичної культури та спорту в селищі.
На теперішній час в селищі на штатній основі працюють чотири
тренери:
Ступак Олег Миколайович – тренер ФК «Гостомель»,
Вакуленко Ігор Петрович – тренер ФК «Факел»,
Венгер Олександр Миколайович – тренер ФК «Кімерка»,
Саргсян Сурен Андранікович – тренер бійцівських клубів
«Спарта» та «Рубікон».
На сьогоднішній день наші спортсмени мають високі досягнення як в
Ірпінському регіоні, Києво-Святошинському районі.
Так команда ветеранів 45 і старше по футболу «Гладіолус Гостомель»
зайняла І місце в Чемпіонаті міста Києва.
Команда ФК «Кімерка» зайняла ІІ місце в першій лізі чемпіонату
Києво-Святошинського району. Команда ФК «Факел» зайняла ІV місце у
вищий лізі чемпіонату Києво-Святошинського району. Бійцівські клуби
«Спарта» та «Рубікон» в цьому році прийняли участь у 8 змаганнях:
3 -чемпіонати України
2- чемпіонати області
1- чемпіонат Європи
1- чемпіонат світу,
та міжнародний турнір у Болгарії.
Загалом вибороли: два кубки за перші командні місця,
та кубок за перше місце на міжнародному турнірі у Болгарії:
23 золотих;
14 срібних;
21 бронзові медалі.

Ще стали за рік:
16 кандидатами у майстри спорту;
4 майстра спорту України;
1 майстер спорту міжнародного класу.
Більше року працює дитячий футбольний клуб під керівництвом
Коморного Сергія Григорович. Як грають наші діти ми бачили під час
проведення турніру перед днем селища. Займаються більше 60 дітей.
Також не перший рік проходять заняття в секціях змішаних
єдиноборств в ДК «Чотири леви». В якому займаються діти різних вікових
категорій.
Перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

