ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, № 220
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 22

«14» березня 2018р.

Про забезпечення проведення мобілізації
людських і транспортних ресурсів на
території селища Гостомель в особливий
період
З метою своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на
військову службу під час мобілізації, техніки на збірні пункти військомату у військові
частини, виділення приміщень, транспортних засобів і сприянню військового комісаріату
в особливий період відповідно до Закону України «Про оборону України», «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження положення про військові комісаріати» та згідно ст.36 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком Гостомельської селищної ради
ВИРІШИВ:
1. На базі приміщення Гостомельської селищної ради (сел..Гостомель,вул. СвятоПокровська,220) та Центру творчості дітей та юнацтва (сел..Гостомель,вул. СвятоПокровська,218) в особливий період розгорнути пункт збору селищної ради (далі ПЗСР),
який утримувати в готовності для роботи з оповіщення, збору і відправки мобілізаційних
ресурсів в складі відповідно розрахунку.
2. Інспекторам військово-облікового столу підібрати особовий склад з числа
працівників селищної ради і військовозобов’язаних запасу, заброньованих за
підприємствами, установами, організаціями та не призначених до військових формувань
за мобілізаційним планом ,відповідно до розрахунку в склад адміністрації ПЗСР (згідно
додатку №1).
3. Першому заступнику селищного голови – Саєнку В.М. разом з працівниками ВОС
селищної ради спланувати і подати на затвердження перелік приміщень, які виділяються
в особливий період для розгортання Пункту збору селищної ради.
4. Директору Центру творчості дітей та юнацтва Луценко І.В. підготовлені приміщення,
майно, матеріально-технічні засоби для розгортання пункту збору селищної ради згідно
розрахунку утримувати і зберігати в справному стані постійно готовими для їх
використання за мобілізаційним планом (Додаток 2,3).
5. Голові правління ПрАТ « Ветропак Гостомельський склозавод», генеральному
директору ТОВ “Ірпінське АТП- 13250”, керівнику БВК № 85 спланувати виділення
автомобільної техніки для забезпечення роботи Пункту збору селищної ради в особливий
період згідно розрахунку (Додаток 4).

6. Організацію відпочинку особового складу Пункту збору селищної ради в особливий
період покласти на головного лікаря Гостомельської амбулаторії ЗП-СМ, якому виділити
приміщення для відпочинку, необхідну кількість ліжок та постільної білизни (Додаток 5).
7. Забезпечення харчуванням особового складу Пункту збору селищної ради
покласти на шкільну їдальню Ірпінської ЗШ 1-111 ступенів №13(Додаток 6).
8. Першому заступнику селищного голови - Саєнку В.М. разом з інспекторами
ВОС підготувати розпорядження та ордери в відповідності з дійсним рішенням в
трьох примірниках. Перший примірник вручити керівникам підприємств, установ і
закладів для контролю і виконання.
9. Контроль за виконанням даного
селищного голови Саєнка В.М.

В.о.селищного голови
перший заступник селищного голови

рішення

покласти

на першого заступника

В.М.Саєнко

Керуючий справами

С.В.Чечко

Начальник юридичного
відділу

В.В.Чернуха

Додаток № 2
рішення №22
від «14»березня 2018р.

РОЗРАХУНОК
виділення приміщень на території для Пункту збору

Гостомельської селищної ради

№
п/п

Назва пункту

Приміщення на
території

Хто виділяє

1

Пункт збору
Гостомелької
селищної ради

Будинок творчості
дітей та юнацтва

Директор будинку
Луценко І.В.

Керуючий справами

С.В.Чечко

Додаток № 3
рішення № 22
від «14»березня 2018р.

ПЕРЕЛІК
майна і матеріально технічних засобів для забезпечення роботи
пункту збору Гостомельської селищної ради
№
п/п

1

Найменування майна
Стіл канцелярський

Кількість

14

2

Стільці

14

3

Телефонний апарат

2

4

Машинка друкарська

1

5

Вивіска на вхід будинку

1

Керуючий справами

Хто виділяє

Директор будинку
творчості дітей та
юнацтва

Гостомельська селищна
рада

С.В.Чечко

Додаток № 4
рішення № 22
від «14»березня 2018 р.

ПЕРЕЛІК
автомобільної техніки виділеної підприємствами для забезпечення
роботи пункту збору селищної ради
№
п/п

Найменування техніки

Кількість

Хто виділяє

1

Легкові автомобілі

2

Голова правління ПрАТ
«Ветропак Гостомельський
склозавод»

2

Автобуси типу ЛАЗ

2

Генеральний директор
ТОВ «Ірпінське АТП 13250»

3

Автобуси

1

Керівник БВК № 85

Керуючий справами

С.В.Чечко

Додаток №5
рішення № 22
від «14» березня 2018р.

ПЕРЕЛІК
Майна для забезпечення відпочинку особового складу пункту збору селищної ради

№
п/п

Найменування майна

1

Постільна білизна

2

Ліжка

Керуючий справами

Кількість
10 компл.

Хто виділяє
Головний лікар
Гостомельської амбулаторія ЗПСМ

10

С.В.Чечко

Додаток № 6
рішення №22
від «14» березня 2018р.

РОЗРАХУНОК
забезпечення харчуванням особового складу пункту збору селищної ради Гостомель

№
п/п
1

Хто планується на харчування
Особовий склад
ПЗСР

Керуючий справами

Кількість
30 чоловік

Хто забезпечує
Шкільна їдальня Ірпінської ЗШ
1-111 ступенів №13

С.В.Чечко

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято - Покровська, 125 тел-факс 315-56
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 23

14 березня 2018 року

Про проведення двомісячника з
благоустрою території селища Гостомель
З метою поліпшення стану довкілля, залучення широких верств населення
до благоустрою, приведення в належний стан селища, збереження та примноження
зелених насаджень, поліпшення естетичного, санітарно-епідеміологічного стану
прибудинкових територій, об’єктів масового перебування та відпочинку населення,
керуючись ст.5, 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гостомельської
селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Провести
двомісячник
по
благоустрою
території
селища
Гостомель
з 15 березня 2018 року по 15 травня 2018 року.
2. Затвердити:
2.1 Склад робочої групи по проведенню двомісячника з благоустрою ( додаток №1);
2.2. План заходів по проведенню двомісячника з благоустрою ( додаток №2).
3. Робочій групі щотижня проводити перевірку стану виконання робіт в ході
двомісячника.
4. Власникам приватних садиб провести благоустрій та постійно утримувати в
належному стані прилеглі до будинків і садиб території, не допускати складування
будівельних матеріалів за межами власних земельних ділянок, відремонтувати та
пофарбувати паркани та інше.
5. Керівникам лісових господарств, розміщених на території селища привести в
належний санітарний стан лісосмуги вздовж доріг, очистити їх від сміття.
6. Керівникам підприємств інформувати виконавчий комітет Гостомельської селищної
ради про проведену роботу по благоустрою прилеглої території під час двомісячника
благоустрою через інспекцію з благоустрою.
7. Рішення виконавчого комітету є обов'язковим для виконання мешканцями селища та
всіма підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території
селища.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника селищного
голови Саєнка В.М.
В.о. селищного голови,
перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В.Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В.Чернуха

Додаток №1
До рішення виконкому
№ 23 від 14 березня 2018 року

СКЛАД
робочої групи виконавчого комітету Гостомельської селищної ради
по проведенню двомісячника з благоустрою
15.03.2018 р.- 15.05.2018 р.
Керівник групи Саєнко В.М. – перший заступник селищного голови;
Члени групи:
1. Сакун І.М.- інспектор з благоустрою;
2. Єрмолаєв В.А. - начальник відділу містобудування та архітектури
3. Пустовалов В.В. - начальник КП «УЖКГ «Гостомель»;
4. Саблук Т.Ю. - директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 14;
5. Мельник Б.В. - завідувач Гостомельською амбулаторією;
6. Дробот Л.С. - селищна поліція;
7. Марченко М. О - технічний директор ПрАТ «Ветропак
Гостомельський склозавод»

Керуючий справами

С.В. Чечко

Додаток №2 до рішення виконкому №23 від 14.03. 2018 року
ПЛАН
Заходів по проведенню двомісячника благоустрою з 15.03. 2018 р. по 15.05.12018 р.
№
п/п
1

2

Найменування заходу
Забезпечити широке висвітлення двомісячника в засобах масової інформації (офіційний сайт селищної ради,
газети).
Залучити до запланованих заходів в ході проведення двомісячника з благоустрою громадські організації,
політичні партії, благодійні фонди та релігійні конфесії.

Виконавець

Термін виконання
З 15.03.до 30.04.18р.

Спеціаліст з інформаційного забезпечення

березень-квітень

КП УЖКГ «Гостомель»

3

Повідомити установи та організації в прибиранні закріпленої за ними території згідно затвердженого переліку.

До 19.03.18 р.

КП УЖКГ «Гостомель»

4

Провести роз'яснювальну роботу серед учнів ЗОШ, щодо збереження чистоти навколишнього середовища.

Постійно

Директори шкіл

5

В ході двомісячника організувати і провести толоки по прибиранню території селища.

до 30.04.18 р

КП УЖКГ «Гостомель», депутати ради

6

Визначити кількість та місця несанкціонованих сміттєвих звалищ в селищі Гостомель

до 22 .03.18 р.

Санітарне очищення, парків, скверів, зон відпочинку (берегів ставків та озер), проїжджої частини вулиць,

Згідно окремого

КП УЖКГ «Гостомель»,

тротуарів, автобусних зупинок, проведення поточного ремонту доріг.

графіку

власники та орендарі товариства рибалок

7

КП УЖКГ «Гостомель», інспекція з
благоустрою

Керівники підприємств, КП УЖКГ
8

Виконати вапнування бордюрів, дерев, електричних опор.

до 27.04 . 18 р.

«Гостомель», Ірпінський РП ПАТ
«Київенерго»

9

Впорядкувати та привести в належний стан селищне кладовище, братські могили та пам'ятники.

до 27.04 . 18 р.

КП УЖКГ «Гостомель», директори шкіл.

10

Забезпечити озеленення території селища.

до 27.04 . 18 р.

КП УЖКГ «Гостомель»

11

Провести благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних будинків.

до 27.04 . 18 р.

КП УЖКГ «Гостомель», ОСББ, мешканці.

12

Прибирання та приведення в належний стан прибудинкової території приватних будинків.

до 27.04 . 18 р.

13

Прибирання, приведення в належний стан дитячих та спортивних майданчиків.

до 27.04 . 18 р.

КП УЖКГ «Гостомель»

14

Провести обстеження та закрити відсутні люки - каналізаційні, водопровідні, газові.

до 27.04 . 18 р.

Власники інженерних мереж.

Постійно

Робоча група, інспекція з благоустрою

15

Робочій групі щотижня проводити перевірку стану виконання робіт в ході двомісячника, інспекції з благоустрою
в разі невиконання заходів надсилати приписи і приймати невідкладні міри по виконанню розпорядження.

Керуючий справами

Власники приватних будинків, депутати
ради

С.В. Чечко

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 24

14 березня 2018 року

Про затвердження проектно-кошторисної
документації
Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю
«Перша Будівельна Експертиза», щодо розгляду кошторисної частини
проектної документації по капітальному ремонту 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 тротуару вздовж вул. Свято-Покровська від №226 до
№304 в селищі Гостомель Київської області на суму 1108, 488 тис. грн.
2. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
селищного голови В.М. Саєнка.
В.о. селищного голови,
перший заступник селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

С.В. Чечко

Начальник юридичного відділу

В.В. Чернуха

