
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

№ 47                                                                                       «06» червня 2018 року 

 

Про затвердження плану роботи та графіку 

засідань виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради 

на ІІ півріччя 2018р. 

 

З метою якісної підготовки порядку денного до засідань виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради, відповідно до Регламенту роботи виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради від 18.11.2015р. № 135, керуючись Законом України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет:  

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити графік проведення засідань виконавчого комітету Гостомельської селищної 

ради на ІІ півріччя 2018 року відповідно Регламенту роботи виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради на першу середу місяця, а саме: 

04 липня 

01 серпня 

05 вересня 

03 жовтня 

07 листопада 

05 грудня 

 
2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Гостомельської селищної ради на ІІ 

півріччя 2018 року (додаток). 

3. Керуючому справами Чечко С.В. довести затверджений план роботи та графік засідань 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради до відому членів виконкому та 

інших відповідальних посадових осіб. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Чечко С.В. 

Селищний голова                                    Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                                             С.В. Чечко 

Перший заступник селищного голови                       В.М. Саєнко 

Начальник юридичного відділу                                  В.В. Чернуха 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 



Гостомельської селищної ради 

від 06 червня 2018р. № 47 

 

 

 

ПЛАН 

роботи виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

на ІІ півріччя 2018 року 

 

Липень 

1. Про підсумки роботи виконавчого комітету Гостомельської селищної ради з питань 

державної реєстрації актів цивільного стану. 

2. Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціально-культурного, 

побутового призначення, житлового фонду селища Гостомель до роботи в осінньо-

зимовий період 2018-2019 років. 
 

 

Серпень 

1. Про виконання бюджету селища за 6 місяців 2018 року. 

2. Про роботу військово-облікового столу. 

 

 

Вересень 

1. Про заходи по підготовці до опалювального сезону 2018-2019 років. 

2. Про заходи по відзначенню Дня селища. 

 

Жовтень 

1. Про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту селища Гостомель. 

2. Про підсумки завершення літнього відпочинку в селищі Гостомель. 

 

Листопад 

1. Про роботу АТП-13250. 

2. Про роботу адміністративної комісії. 

 

Грудень 

1. Про виконання робіт по освітленню, асфальтуванню доріг та інших робіт по 

благоустрою селища. 

2. Про підготовку до Новорічних та Різдвяних свят. 

 

 

Керуючий справами          С.В. Чечко 

 

 

 

 

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 



08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська, 125, тел-факс 315-56 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 48                                                                                     «06» червня 2018  року 
 

 

Про затвердження тарифів на послуги з утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій, що 

надаються Будинкоуправлінням №1 Київського 

квартирно-експлуатаційного управління 

Міністерства оборони України 

 

 

Розглянувши лист т.в.о. начальника підприємства (будинкоуправління) 

Будинкоуправління №1 Київського квартирно-експлуатаційного управління Міністерства 

оборони України від 25.05.2018р. щодо затвердження тарифів на послуги з утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій, що надаються Будинкоуправлінням №1 

Київського квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України у селищі 

Гостомель за адресою: вул.Проскурівська, 13 та 25, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити з 01 червня 2018 року тариф на послуги з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій, які надає Будинкоуправління №1 Київського квартирно-

експлуатаційного управління Міністерства оборони України для мешканців будинків, 

розташованих за адресою: селище Гостомель, Київської обл., вул. Проскурівська, 13 та 

25 згідно додатків, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника селищного 

голови Саєнка В.М. 

 

Селищний голова              Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                       С.В. Чечко 

Перший заступник селищного голови  В.М. Саєнко 

Начальник юридичного відділу             В.В. Чернуха 

 



 

 

 


