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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 33

«03» квітня 2019 року

Про підсумки опалювального сезону
2018-2019 років та заходи по підготовці
до опалювального сезону 2019-2020 років
Заслухавши інформацію керівників КПП «Теплоенергопостач» та
ПКПП «Теплокомунсервіс» та з метою підготовки до сталого проходження
опалювального періоду 2019-2020 років у житловому фонді, об’єктах житловокомунального господарства, соціальної сфери та інших важливих об’єктів селища
Гостомель, враховуючи Закони України «Про теплопостачання» та «Про
житлово-комунальні послуги» та розпорядження в.о. Ірпінського міського голови,
першого заступника міського голови від 29.03.2019 р. № 65 «Про завершення
опалювального сезону 2018-2019 рр. в м.Ірпінь та селищах Ворзель, Гостомель,
Коцюбинське», керуючись ст. 30 Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію
керівників
КПП
«Теплоенергопостач»
та
ПКПП «Теплокомунсервіс» про підсумки опалювального сезону 2018-2019 рр.
та про підготовку до опалювального періоду 2019-2020 рр. в селищі Гостомелі
згідно додатку, що додається, взяти до уваги.
2. Керівникам КПП «Теплоенергопостач» та ПКПП «Теплокомунсервіс»:
 вчасно затвердити план заходів та графіки виконання робіт по підготовці до
опалювального періоду 2019-2020 рр. в селищі Гостомель;
 завчасно вжити заходів для безперебійного проходження опалювального
періоду 2019-2020 рр. на території селища Гостомель.
3. Гостомельській селищній раді та її виконавчому комітету сприяти у вирішенні
питання по заборгованості населення селища за послуги з теплопостачання.
4. 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
Начальник юридичного відділу

Д.В. Абрамчук
В.В. Афоніна

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 35

03 квітня 2019 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 26.03.2019 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
ВИРІШИВ:
1.
Призначити управителем багатоквартирних будинків за адресою селище Гостомель, вул.
Проскурівська, 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 комунальне підприємство «Управління житловокомунального 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 01 травня 2019 року.
3.
Уповноважити заступника селищного голови Абрамчука Д.В. 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. Проскурівська, 1;
2; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 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.
Селищний голова

Ю.І. Прилипко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Афоніна

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 43

«03» квітня 2019 року

Про демонтаж самовільно встановлених
рекламних засобів в селищі Гостомель
Розглянувши доповідну директора КП «Гостомлельінвестгруп» щодо виявлених
самовільно встановлених рекламних засобів, враховуючи Закон України «Про рекламу» та
Порядок розміщення зовнішньої реклами в селищі Гостомель, керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Демонтувати спеціальні конструкції зовнішньої реклами встановлені без відповідного
дозволу органу місцевого самоврядування (самовільно встановлений рекламний засіб)
за адресами:
1.1 Автомобільна дорога М-07 Київ-Ковель-Ягодин км 24+075 (+/- 10м), праворуч.
1.2. Автомобільна дорога М-07 Київ-Ковель-Ягодин км 24+130 (+/- 10м), праворуч та
ліворуч.
1.3 Автомобільна дорога М-07 Київ-Ковель-Ягодин км 24+200 (+/- 10м), праворуч.
1.4. Автомобільна дорога М-07 Київ-Ковель-Ягодин км 24+270 (+/- 10м), праворуч.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 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

