
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125 

Виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

   

селище Гостомель                                        №    120                      08 листопада 2017 року 

 

Про  хід  виконання селищного бюджету за 9 місяців  2017 рік 

 

            Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу обліку та звітності 

Гостомельської селищної ради Закревської А.В. про хід виконання селищного бюджету    

за  9 місяців 2017 року, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 28 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Гостомельської селищної 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника відділу обліку та звітності Гостомельської селищної ради 

Закревської А.В. про хід  виконання селищного бюджету за 9 місяців  2017 року  

прийняти до відому (пояснююча записка додається). 

 

2. Схвалити звіт про хід  виконання селищного бюджету за  9 місяців 2017  року: 

 

2.1.По доходах в сумі  32128,3 тис. грн., в т.ч. доходах загального фонду – 23868,1 тис. 

грн., доходах спеціального фонду – 8260,2 тис. грн. (додаток №1). 

2.2.По видатках в сумі 28584,7 тис. грн., в т.ч. видатках загального фонду – 11427,3 

тис. грн., видатках спеціального фонду –  17157,4 тис. грн. (додаток №2). 

 

3. Звіт про хід виконання  селищного бюджету за 9 місяців 2017 року подати на 

затвердження чергової сесії Гостомельської селищної ради. 

 

4. Відділу обліку та звітності надалі дотримуватися вимог чинного законодавства 

щодо використання  коштів  селищного бюджету  за призначенням  згідно статей  

видатків. 

 

5. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на начальника відділу обліку 

та звітності Закревську А.В.  

 

 

       Селищний голова                                                                           Ю.І.Прилипко 

 

      Керуючий справами                                                                       С.В.Чечко     

 

 Начальник відділу 

 обліку та звітності                                                                          А.В.Закревська 

 

       Начальник юридичного                                                                            

      відділу                                                                                                В.В. Чернуха 



Додаток № 1

до рішення виконовчого комітету Гостомельської селищної ради  №120    від 08.11.2017р.

"Про хід виконання селищного бюджету за 9 місяців 2017 року"

тис. грн.

+, - %

10000000 Податкові надходження 30897,4 24535,3 22329,6 -2205,7 91,0 22329,6

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 
1,0 1,0 5,7 4,7 574,1 5,7

11020000 Податок на прибуток підприємств 1,0 1,0 5,7 4,7 574,1 5,7

11020201
Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності 
1,0 1,0 5,7 4,7 574,1 5,7

11023201
Авансові внески з податку на прибуток підприємств 

та фінансових установ комунальної власності
0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів
0,0 0,0 0,6 0,6 0,6

13010000
Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів
0,0 0,0 0,6 0,6 0,6

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування)

0,0 0,0 0,6 0,6 #ДЕЛ/0! 0,6

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13020200
Рентна плата за спеціальне використання води 

водних об'єктів місцевого значення
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13020400

Надходження рентної плати за спеціальне 

використання води від підприємств житлово-

комунального господарства

0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  11700,0 9557,7 6548,1 -3009,6 68,5 6548,1

14021900 Пальне 0,0 0,0 828,2 828,2 #ДЕЛ/0!

14031900 Пальне 0,0 1486,0 3034,8 1548,8 204,2

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів

11700,0 8071,7 2685,1 -5386,6 33,3 2685,1

18000000 Місцеві податки 19196,4 14976,6 15775,2 798,6 105,3 15775,2

18010000 Податок на майно 12425,0 9142,5 9823,1 680,6 107,4 9823,1

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості

35,0 23,0 27,5 4,5 119,6 27,5

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості

100,0 66,0 146,0 80,0 221,2 146,0

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

150,0 105,0 125,7 20,7 119,7 125,7

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

1300,0 870,0 928,9 58,9 106,8 928,9

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  5050,0 3760,0 4438,0 678,0 118,0 4438,0

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4500,0 3375,0 3451,7 76,7 102,3 3451,7

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 745,0 550,0 197,3 -352,7 35,9 197,3

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  500,0 364,0 447,6 83,6 123,0 447,6

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 45,0 29,5 60,4 30,9 204,7 60,4

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18020100
Збір за місця для паркування транспортних засобів, 

сплачений юридичними особами
0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18020200
Збір за місця для паркування транспортних засобів, 

сплачений фізичними особами
0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18030000 Туристичний збір 14,0 9,9 16,9 7,0 170,7 16,9

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 12,0 8,5 16,4 7,9 192,9 16,4

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 2,0 1,4 0,5 -0,9 35,7 0,5

18040000 
Збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності 

(роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що 

справлявся до 1 січня 2015 року

-3,0 -3,0 -3,0

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності 

(роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, 

що справлявся до 1 січня 2015 року

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності 

(ресторанне господарство), сплачений фізичними 

особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова 

торгівля), сплачений юридичними особами, що 

справлявся до 1 січня 2015 року

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності 

(ресторанне господарство), сплачений юридичними 

особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із 

придбанням пільгового торгового патенту, що 

справлявся до 1 січня 2015 року

0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18041000

Збір за провадження торговельної діяльності із 

придбанням короткотермінового торгового патенту, 

що справлявся до 1 січня 2015 року

0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

Доходи бюджету селища Гостомель за 9 місяців 2017 рік

Код Доходи  

Загальний 

фонд             

розпис    на 

2017  рік

Розпис 

доходів за 9 

місяців 2017 

рік

Виконано за 

9 місяців 

2017 рік

Відхилення фактичного 

виконання за 9 місяців 

Спеціальн

ий фонд-

уточнений 

річний 

Виконано 

за 9 

місяців 

2017 року

ВСЬОГО



18041300

Збір за провадження діяльності з надання платних 

послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся 

до 1 січня 2015 року

0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних 

послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся 

до 1 січня 2015 року

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18041700

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений 

юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 

року

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18041800
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений 

фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18050000 Єдиний податок 6757,4 5824,2 5935,2 111,0 101,9 5935,2

18050200
Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 

2011 року
0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1720,0 1160,0 703,8 -456,2 60,7 703,8

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 5030,0 4659,5 5225,2 565,7 112,1 5225,2

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків"

7,4 4,7 6,2 1,5 131,9 6,2

20000000 Неподаткові надходження  102,6 69,8 138,5 68,8 198,6 138,5

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  16,0 10,7 21,2 10,6 199,1 21,2

21010000

Частина чистого прибутку (доходу)державних або 

комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди 

(дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є держав

2,0 1,2 0,1 -1,1 8,7 0,1

21010301

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до бюджету 

2,0 1,2 0,1 -1,1 8,7 0,1

21080000 Інші надходження 14,0 9,5 21,1 11,6 222,1 21,1

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про 

патентування, за порушення норм регулювання обігу 

готівки та про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 14,0 9,5 4,1 -5,4 43,2 4,1

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

17,0 17,0 #ДЕЛ/0! 17,0

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності
86,6 59,1 117,3 58,2 198,5 117,3

22080000

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним 

майном 

43,0 28,5 31,3 2,8 109,8 31,3

22080400

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності

43,0 28,5 31,3 2,8 109,8 31,3

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 19,0 13,6 21,7 8,1 159,6 21,7

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень
20,0 14,1 62,5 48,4 443,3 62,5

22090000 Державне мито 4,6 2,9 1,8 -1,1 63,4 1,8

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду 

та оформлення документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і дарування 

0,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів 

громадян України 

4,5 2,9 1,8 -1,1 62,1 1,8

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

24060000 Інші находження 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

24060300 Інші находження 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного 

державою або територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, 

а також валютних цінностей і грошових коштів, власники 

яких невідомі

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного територіальною 

громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 

валютні цінності і грошові кошти, власники яких 

невідомі 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

40000000 Офіційні  трансферти 0,0 1400,0 1400,0 0,0 100,0 1400,0

41000000 Від органів державного управління 0,0 1400,0 1400,0 0,0 100,0 1400,0

41030000 Субвенції 0,0 1400,0 1400,0 0,0 100,0 1400,0

41034503

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій (бюджети: міст 

районного значення, сіл, селищ чи їх об"єднань)

0,0 1400,0 1400,0 0,0 100,0 1400,0

31000,0 24605,1 22468,1 -2136,9 91,3

31000,0 26005,1 23868,1 -2136,9 91,8 23868,1

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності 

нафтопродуктами, скрапленим газом на 

стаціонарних, малогабаритних і пересувних 

автозаправних станціях, заправних пунктах

0,0 0,0 0,0

19000000 Екологічний податок 500,0 459,7 459,7

19010000 Екологічний податок 500,0 459,7 459,7

19010101

Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення 

470,0 447,3 447,3

19010201
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти
25,0 12,4 12,4

Доходи загального фонду без урахування трансфертів

Доходи загального фонду 



19010301

Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини

5,0 0,1 0,1

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва

0,0 0,0

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту
3000,0 4304,6 4304,6

24062100

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

0,0 0,2 0,2

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю
0,0 0,1 0,1

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 0,0

25020100 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1926,3 1926,3 1926,3

41035003 Інші субвенції 0,0 1468,0 1468,0

50110000

Цільові фонди,утворені Верховною Радою автономної 

республіки Крим,органами місцевого самоврядування 

та місцевими органами виконавчої влади

50,0 101,3 101,3

5476,3 8260,2 8260,2

32128,3

Керуючий справами С.В.Чечко

Начальник відділу обліку та звітності              А.В.Закревська

ВСЬОГО (ЗАГАЛЬНИЙ та СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ)

Доходи спеціального фонду 



до рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради №   120   від  08.11.2017 р." Про хід виконання селищного бюджету за 9 місяців 2017 року "

тис.грн.

0110170 5215,1 4255,5 3419,8 80,4 395 199,7 3619,5

0113400 450 450 384,4 85,4 384,4

0116060 7097,6 5958,6 4005,5 67,2 3552 2140,9 6146,4

0114030 601 601 340,4 56,6 340,4

0114200 276 276 182,3 66,1 182,3

0115062 630,2 594,2 538,9 90,7 538,9

0115041 493,4 464 320 69,0 320

0116021 0,0 2545,6 2095,7 2095,7

0116130 192 192 192

0116310 0,0 21561,5 5738,6 5738,6

0117310 38,5 38,5 0 0,0 0

0116650 2419,4 2419,4 1828,9 75,6 5560,1 2771,6 4600,5

0117470 0,0 2280 2278,8 2278,8

0119140 0,0 636,1 413,2 413,2

0119180 0,0 1097,6 898,8 898,8

0117810 57,6 57,6 56,3 97,7 56,3

0118800 199 199 199 100,0 199 199 398

0118600 200 200 151,8 75,9 229,1 229,1 380,9

Керуючий справами С.В. Чечко

Начальник обліку та звітності А.В. Закревська

% виконання до 

розпису за 9 

місяців  2017 року

Спеціальний 

фонд за 9 

місяців 2017 

року

Виконано за 9 

місяців 2017 

року

Разом

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у міситі 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих 

комітетів

Інші видатки на соціальний захист населення

Благоустрій міст, сіл, селищ

Видатки бюджету селища Гостомель за 9 місяців  2017 року

Код

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетно програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою 

ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний 

фонд за 9 

місяців  2017 

року

Розпис 

видатків за 9 

місяців 2017 

року

Виконано за 9 

місяців 2017 

року

Капітальний ремонт житлового фонду

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Проведення заходів із землеустрою

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Забезпечення функцонування комбінатів комунальних підприємств, 

районних виробничих об"єднань та інших підприємств, установ та 

організацій житлово - комунальног господарства

Філармонії,музичні колективи і ансамблі, та інші заходи та заклади по 

мистецтву

Інші культурно-освітні заклади та заходи

 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно - спортивну діяльність в регіоні 

 Утримання комунальних спортивних споруд 

Інші субвенції

Інші видатки 

Всього видатків 

Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання

Інша діяльність у сфері навколишнього природного середовища

Цільові фонди утворенні Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади

Видатки на запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

38248 17157,4 28584,717677,8 15513,8 11427,3 73,7



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 121                                                                       «08»  листопада 2017 року 

 

 

Про роботу адміністративної комісії 

виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради 

 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію голови адміністративної комісії, 

заступника селищного голови Саєнка В.М., а саме звіт роботи адміністративної 

комісії за 10 місяців 2017 року, керуючись Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” виконавчий комітет Гостомельської селищної ради:  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію про роботу адміністративної комісії виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради за 10 місяців 2017 року взяти до відому 

(інформація додається). 

 
2. Голові та членам адміністративної комісії у своїй роботі неухильно 

дотримуватись чинного законодавства. 

 

3. 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 

 



Виконкому Гостомельської селищної ради 
08 листопада 2017 року 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Гостомельської селищної 

ради за 10 місяців 2017 року 

 

 

За 10 місяців 2017 року проведено 10 засідань адміністративної комісії та 

винесено 10 постанов про накладення штрафу. 

Із них  

1) за порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП) винесено 8 постанов: 

- оштрафовано на 4930 грн. 

- сплачено – 850 грн. 

- до ВДВС Ірпінського міського управління юстиції Київської обл. надіслано 

– 6 постанов. 

2) за порушення правил торгівлі (ст. 159 та ч. 1 ст. 155 КУпАП) 2 постанови: 

ч. 1 ст. 155: 

- оштрафовано на 85 грн. 

- сплачено – 85 грн. 

ст. 159: 

- оштрафовано на 51 грн. 

- сплачено – 51 грн. 

Всього за вказаний період адміністративною комісією при виконавчому 

комітеті Гостомельської селищної ради було накладено штрафів на громадян в 

загальній сумі 5 066, 00 грн., з них сплачено 986 грн. 

В своїй роботі адміністративна комісія керується Конституцією України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, Указом Президії Верховної Ради Української 

РСР «Про затвердження Положення про адміністративні комісії Української РСР» 

від 09 березня 1988 року. 

 

 

 
 

 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 122                                                                              «08» листопада 2017  року 
 

 

Про встановлення тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, які надає ТОВ «ОК «Покровський»» 
 

 

Розглянувши лист директора ТОВ «Обслуговуюча компанія «Покровський»» 

від 10.10.2017р. щодо погодження тарифу на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ «Обслуговуюча компанія 

«Покровський»», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Гостомельської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити з 01 листопада 2017 року ТОВ «Обслуговуюча компанія 

«Покровський»» тариф на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, які надає ТОВ «Обслуговуюча компанія 

«Покровський»» для мешканців будинків, розташованих за адресою: селище 

Гостомель, Київської обл., вул.Свято-Покровська, 73-д згідно додатку, що 

додається. 

 

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 

№ __________                                                                   08 листопада 2017 року 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації  

 

Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний 

науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини 

проектної документації по капітальним ремонтам та реконструкції доріг 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 

 

В И Р І Ш И В  :  

1. Затвердити загальну проектно-кошторисну документацію на: 

 капітальний ремонт дороги по вул.Озерна від №55 до №85 в селищі 

Гостомель Київської області на суму 1 499, 06 тис.грн.; 

 капітальний ремонт дороги по вул.Надажинська в селищі Гостомель 

Київської області на суму 1 360, 541 тис.грн.; 

 капітальний ремонт дороги по вул.Пушкіна (від вул.Новозаводська до 

вул.Лісова) в селищі Гостомель Київської області на суму 

1 449, 72 тис.грн.; 

 реконструкція дороги по вул. Пушкіна (від №32 до №54) в селищі 

Гостомель Київської обл. на суму 1 446, 948 тис.грн.; 

 реконструкція дороги по вул. вул.Пушкіна (від вул.Свято-Покровська до 

№13) в селищі Гостомель Київської обл. на суму 1 281, 168 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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