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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 100

«06» вересня 2017 року

Про заходи по підготовці до
опалювального сезону 2017-2018 років
З метою сталої роботи житлового фонду, об’єктів житлово-комунального
господарства, соціальної сфери та інших важливих об’єктів селища Гостомель під
час опалювального періоду 2017-2018 років, враховуючи Закони України «Про
теплопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги», керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Гостомельської селищної ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію заступника начальника КПП «Теплоенергопостач» та головного
інженера КП «Теплокомунсервіс» про підготовку до опалювального періоду
2017-2018рр. в селищі Гостомелі згідно додатку, що додається взяти до уваги.
2. Керівникам КПП «Теплоенергопостач» та КП «Теплокомунсервіс» оперативно
вживати необхідних заходів для безперебійного проходження опалювального
періоду 2017-2018 рр. на території селища Гостомель.
3. Гостомельській селищній раді та її виконавчому комітету сприяти у вирішенні
питання по заборгованості населення селища за послуги теплопостачання.
4. 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
Начальник юридичного відділу

В.М. Саєнко
В.В. Чернуха

Звіт КПП «Теплоенергопостач»
про стан підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років
по с. Гостомель

КПП «Теплоенергопостач» в с. Гостомель, обслуговує 4 котельні, а саме по
вул. Проскурівська, Свято-Покровська, 141б, Остромирська, 52, Мирна. Надає
послуги 24 житловим будинкам, ЗОШ №15, військовій частині, будинку
культури.
В ході підготовки до опалювального періоду проведено ревізію та
необхідний ремонт всього котельного обладнання та теплових мереж. Проведено
повірку та поточний ремонт газових приладів обліку. Технічно котельні готові до
опалювального періоду.
Проблемним питанням являється заборгованість населення
с.
Гостомель за спожиті послуги з теплопостачання. Станом на 01.09.2017 рік борг
складає 1,7 млн.грн.

1

ПКПП “ТЕПЛОКОМУНСЕРВІС”
Інформація щодо обслуговування котелень в смт.Гостомель
Підприємство обслуговує 6 котелень за наступними адресами: пл.Рекунова,2;
вул.Проскурівська,15; вул.Свято-Покровська,81б; вул.Свято-Покровська,218; вул.Пушкіна,16б;
вул.Лугова,6-6а, що подають тепло на 17 житлових будинків та ДНЗ “Веселка”, ДНЗ
“Первоцвіт”.
Заборгованість споживачів теплової енергії за надані послуги з теплопостачання по
смт.Гостомель — 893489,69грн (152 абонента).
Перелік робіт по підготовці до опалювального сезону 2017-2018рр
на об’єктах підприємства
пл.Рекунова,2
Очищення поверхні нагріву котлів
Заміна мережного насосу
Ремонт арматури установки ХВО
Ремонт частотного перетворювача
Ремонт надземної ділянки теплової мережі на території
склозаводу
Демонтаж наземної теплової мережі біля пожежної частини
Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
Заміна ділянки тепломережі біля житлових будинків
Рекунова,7 — Бучанське Шосе,8
Огородження території бойлерної №1 для будівництва котельні
Очищення теплових камер
Ремонт водопідігрівальної системи ДНЗ “Веселка”

2

вул.Проскурівська,15

Очищення поверхні нагріву котлів
Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
Повірка газового лічильника
Повірка приладу обліку теплової енергії

3

вул.Свято Покровська,81б

Очищення поверхні нагріву котлів
Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів

4

вул.Свято Покровська,218

Очищення поверхні нагріву котлів
Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
Чистка внутрішніх поверхонь нагріву котлів
Повірка газового лічильника

5

вул.Пушкіна,16б

Реконструкція теплової схеми трубопроводів котельні
Заміна мережного насосу
Монтаж системи захисту від падіння тиску води в системі
Очищення поверхні нагріву котлів
Чистка внутрішніх поверхонь нагріву котлів
Повірка газового лічильника
Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів

6

вул.Лугова,6-6а

Очищення поверхні нагріву котлів
Перевірка приладів вимірювання, повірка манометрів
Повірка газового лічильника
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Про підготовку та організацію заходів
по відзначенню Дня селища у 2017 році
Розглянувши та обговоривши інформацію заступника селищного голови
В.М.Саєнка про підготовку та організацію проведення 523-річниці селища
Гостомель, враховуючи пропозиції членів виконавчого комітету, керуючись
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет:
ВИРІШИВ:
1.

Створити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки та
організації по відзначенню 523-річниці селища Гостомель у складі згідно
додатку 1.

2.

Затвердити план заходів з підготовки та організації по відзначенню
523-річниці селища Гостомель згідно додатку 2.

3.

Відповідальним
виконавцям
зазначеного плану заходів.

4.

Відділу обліку та звітності провести розрахунки згідно кошторису.

5.

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

забезпечити

безумовне

виконання

Селищний голова

Ю.І. Прилипко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 06 вересня 2017р. № 101

СКЛАД
організаційного комітету
з підготовки та організації по відзначенню 523-річниці селища Гостомель
Голова організаційного комітету
Саєнко Василь Михайлович – заступник селищного голови
Члени організаційного комітету:
Чечко Світлана Валентинівна – керуючий справами
Черінська Наталія Вікторівна – директор культурно-оздоровчого комплексу
селища Гостомель, депутат Гостомельської селищної ради
Драп Леонід Григорович – директор БК «4 лева»
Закревська Алла Володимирівна – начальник відділу обліку та звітності
Пустовалов Віктор Володимирович – начальник КП «УЖКГ «Гостомель»»
Сакун Ірина Миколаївна – інспектор з благоустрою
Лабунський Олександр Валентинович – директор
ТОВ «Ірпінське АТП-13250»
Спєвак Михайло Олександрович - представник Ірпінського відділу поліції
Національної поліції в Київській обл. у селищі Гостомель
Собчук Валентин Миколайович – спеціаліст 1 категорії
з інформаційного забезпечення

Керуючий справами

С.В. Чечко

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
від 06 вересня 2017р. № 101

ПЛАН
заходів з підготовки та організації по відзначенню
523-річниці селища Гостомель
1. Організувати та провести роботу по благоустрою території селища
(упорядкування пам’ятників, побілка бордюрів, прибирання доріг та скверів,
парків). Вжити заходів по прибиранню прилеглої території до підприємств,
установ, організацій. Забезпечити святкове оформлення вулиць напередодні та
підчас святкування Дня селища.
Саєнко В.М.,
Сакун І.М.,
Пустовалов В.В.
керівники підприємств, установ, організацій
2. Розробити список запрошених та розіслати запрошення згідно списку.
Саєнко В.М.,
Чечко В.М.
3. Розробити сценарій проведення святкування Дня селища.
Черінська Н.В.,
Драп Л.Г.
4. Підготувати та розповсюдити селищем інформаційні афіши про проведення
свята.
Черінська Н.В.,
Драп Л.Г.
5. Замовлення та придбання святкової атрибутики, сувенірів з символікою
селища.
Закревська А.В.
6. Організувати та провести спортивні змагання та турніри з нагоди Дня селища.
Саєнко В.М.
7. Організувати та провести урочисте відкриття ЦНАП селища приурочине до
Дня селища.
Чечко С.В.,
Литвин О.В.,
Черінська Н.В.

8. Організувати святковий ярмарок, виїзну торгівлю у відведених на це місцях в
селищі.
Сакун І.М.
9. Вжити заходів по забезпеченню громадського порядку та безпеки під час
проведення святкових заходів.
Саєнко В.М.,
Спєвак М.О.
10. Організувати присутність медичних працівників під час святкування Дня
селища.
Мельник С.Б.
11. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації святкових
заходів.
Собчук В.М.

Керуючий справами

С.В. Чечко
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Про делегування права на проведення електрифікації
нового масиву в сел.. Гостомель
обслуговуючому кооперативу «КММ»

За результатами розгляду та обговорення звернення обслуговуючого
кооперативу «КММ» від 28.08.2017 про делегування права на проведення
електрифікації нового масиву з подальшою установкою підстанції потужністю
1500 кВт для обслуговування земельних ділянок по вулицям: Мисливська,
Білоруська, Козацька, Патріотів, Соборна та пров. Соборний
та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» і
ст. 33 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий
комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Делегувати права обслуговуючому кооперативу «КММ» на проведення
електрифікації нового масиву з подальшою установкою підстанції потужністю
1500 кВт для обслуговування земельних ділянок по вулицям: Мисливська,
Білоруська, Козацька, Патріотів, Соборна та пров. Соборний.
2. 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

В.М. Саєнко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 103

06 вересня 2017 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науководослідний
та
проектно-вишукувальний
інститут
«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальним ремонтам доріг та тротуару 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
ВИРІШИВ :
1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на:
 капітальний ремонт дороги по вул.Українська в селищі Гостомель Київської
області на суму 1 499, 934 тис.грн.;
 капітальний ремонт дороги по вул.Бучанське шосе від №32 до № 58 в селищі
Гостомель Київської області на суму 1 132, 207 тис.грн.;
 капітальний ремонт дороги по вул.Вишнева в селищі Гостомель Київської
обл. на суму 1 498, 621 тис.грн.;
 капітальний ремонт тротуару по вул. Ярова від №85 до № 193 в селищі
Гостомель Київської обл. на суму 1 490, 256 тис.грн.;
 капітальний ремонт дороги по вул.Сонячна в селищі Гостомель Київської
області на суму 558, 568 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

С.В. Чечко

Заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха
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Про погодження на встановлення
автобусної зупинки «За вимогою»
у селищі Гостомель
Розглянувши прохання-звернення учасників хору «Криниця», керуючись
ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий
комітет Гостомельської селищної ради:
ВИРІШИВ:
12. Звернутись до Ірпінського відділу Національної поліції України в
Київській обл. та ТОВ «Ірпінське АТП-13250», щодо визначення місця
встановлення автобусної зупинки «За вимогою» у селищі Гостомель біля
Культурно-оздоровчого комплексу селища Гостомель (вул. СвятоПокровська, 81-б).
13. Заступнику селищного голови Саєнко В.М.:
 організувати встановлення відповідних дорожніх знаків, щодо наявності
автобусної зупинки в селищі Гостомель згідно чинного законодавства.
 погодити встановлення відповідних дорожніх знаків в селищі Гостомель з
начальником Ірпінського відділу Національної поліції України в Київській
обл.
14. 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

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

