
 

       
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ               
           

Порядок денний  

засідання виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради. 

 06 липня   2016  року 

 

            1. Про затвердження плану роботи та графіку засідань виконавчого 

комітету на ІІ півріччя 2016 року. 
Доп. Богданова Л.Б. – керуючий справами 

 

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

культурного, побутового призначення, житлового фонду селища 

Гостомель  до роботи  в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років. 
                                                   Доп. Керівники підприємств       

 

      3. Про затвердження проектно-кошторисної документації на 

будівництво дитячого садочку на 140 місць по вулиці Остромирській, 37а 

в селищі Гостомель, Києво - Святошинського району Київської області 
                                                             Доп. Саєнко В.М. -  заступник селищного голови   

 

4.  Про внесення змін до положення « Про комісію з питань надання матеріальної 

допомоги населенню,яке потребує та має право на отримання допомоги при виконавчому 

комітеті Гостомельської селищної ради» 
                                                                             Доп.   Гончаренко О.О. - заступник селищного голови 
      5.  Про надання одноразової матеріальної допомоги.  
                                                             Доп.   Гончаренко О.О. - заступник селищного голови 

 6.  Про надання дозволу на облаштування зони відпочинку біля 

озера в районі Кімерки.  
                                                             Доп.   Гончаренко О.О. - заступник селищного голови 

 

       7. Про надання дозволу на зрізування дерев. 
                                                               Доп. Богданова Л.Б. – керуючий справами 
 

1. Питання архітектури. 
                                              Доп. Єрмолаєв В.А. – начальник відділу  

10.  Різне.          

 

 

 

 

 



  
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 
                   № 81                                                       06 липня  2016 року 

 

 Про затвердження плану роботи та графік засідань 

 виконавчого комітету Гостомельської селищної ради  

 на ІІ півріччя 2016 року 

 

           Розглянувши  та обговоривши проект плану роботи та графік проведення засідань 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради на ІІ півріччя 2016 року, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної 

ради 

 

                                        В И Р І Ш И В : 

 

1. Затвердити графік проведення засідань виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради  на ІІ півріччя 2016 року. 

                                                                                             (додаток № 1) 

2. Затвердити план проведення засідань виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради  на ІІ півріччя 2016 року.  

                                                                                         (додаток № 2) 

3. Керуючому справами  Богдановій Л.Б. затверджений план та графік засідань 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради   на ІІ півріччя 2016 року 

довести  до відому членів виконкому та інших відповідальних посадових осіб. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Саєнка В.М. 

 

 

 

 

 

                                Селищний голова                                            Ю.І. Прилипко 

 

                                Керуючий справами                                       Л.Б. Богданова  

 

                               Заступник                                                          В.М. Саєнко 

                               селищного голови 

                               Юрист                                                                 В.В. Чернуха  

                   

 

 

 

 

 



                       Додаток № 2 до рішення виконавчого комітету 

                       Гостомельської селищної ради  

                       № 81    від  06 липня 2016 року 

 

 

                                                        ПЛАН  

                                    роботи виконавчого комітету 

                                        на ІІ півріччя 2016 року     

 

Липень 

 

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

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

зимовий період 2016-2017 років.  

 

Серпень 

 

   Про виконання селищного бюджету за 6 місяців 

Про відзначення Дня Незалежності України. 

Про роботу військово-облікового столу 

 

 

Вересень 

 Про заходи по відзначенню Дня селища. 

 Про роботу відділу з благоустрою селища . 

       Про роботу  селищного відділення поліції. 

 

Жовтень 

        Про  виконання селищного бюджету за 9 місяців 2016 року 

        Про виконання програми розвитку фізичної культури і спорту. 

        Про роботу комісії з надання матеріальної допомоги. 

   

 

Листопад 

Про  роботу житлової комісії. 

Про роботу комісії з  питань техногенно-екологічної безпеки. 

      Про роботу АТП – 13250. 

 

 

Грудень 

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

благоустрою селища. 

Про роботу адміністративної комісії. 

Про підготовку до новорічних та Різдвяних свят. 

 

 

  

            Керуючий справами                         Л.Б. Богданова  

 

 

 
 



                       

  Додаток №1 до рішення виконавчого комітету 

                       Гостомельської селищної ради  

                        № 81   від  06 липня 2016 року   

 

 

ГРАФІК 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ 

ГОСТОМЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2016  РОКУ 

 

6 липня 
 

3 серпня 

 

7 вересня  

 

5 жовтня  

 

2 листопада 

 

7 грудня  

 
 

            Початок засідань  о 13.30 год. 
 

 

   Керуючий справами      

                                                                           Л.Б. Богданова         
 



  
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

 
                   № 82                                                          06 липня 2016  року 

 

 

Про підготовку господарського комплексу та об’єктів  

соціально - культурного, побутового призначення, житлового фонду селища 

Гостомель до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років   

 

 

           З метою сталого забезпечення життєдіяльності селища до роботи в осінньо-зимовий 

період, керуючись Законами України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні-

послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет селищної ради 

 

                                        В И Р І Ш И В : 

 

 1. Затвердити  заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціально-

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

зимовий період 2016-2017 років. (заходи додаються). 

 2. Керівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності, що мають 

на балансі об’єкти соціально-культурного, побутового призначення, житловий фонд: 

            -  розпочати ремонт об’єктів  соціально-культурного, побутового призначення  та    

               житлового фонду, систем тепло-і енергопостачання, газових та водопровідно - 

               каналізаційних  мереж, вулично-шляхових мереж; 

            -  здійснити термінове погашення поточної та попередньої заборгованості за   

               електричну, теплову енергію та природний газ; 

            -  вести постійний контроль за здійсненням розрахунків за надані послуги та 

енергоносії; 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови  Гончаренка Олексія Олександровича. 

 

 

 

 

 

                                Селищний голова                                         Ю.І. Прилипко 

 

                                Керуючий справами                                    Л.Б. Богданова  

 

                               Заступник                                                      О.О Гончаренко 

                               селищного голови 

                               Юрист                                                            В.В. Чернуха 

                   

 



 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
                   № 88                                                            06 липня  2016  року 

 
Про найменування скверів в селищі Гостомель  
  

Розглянувши  звернення депутата Гостомельської селищної ради Чемериса С.В. 

щодо найменування скверів в селищі Гостомель, враховуючи висновок відділу 

містобудування та архітектури Гостомельської селищної ради, керуючись ст.. 12 

Земельного кодексу України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Законом України „Про регулювання містобудівної діяльності”,  виконавчий комітет  

Гостомельської селищної ради  

                                                             ВИРІШИВ :  

1. Найменувати сквери розташовані на території «військового містечка» в селищі 

Гостомель: 

1. 1. скверу площею 0,4700га на території якого розміщений пам’ятник загиблим 

воїнам - зв’язківцям Великої Вітчизняної війни  надати назву – сквер «Слави»; 

1.2. скверу площею 0,3600 га  між будинками №1 та № 12 по вулиці Проскурівській 

надати назву – сквер «Сонячний»; 

1.3. скверу площею 0,2500 га  між будинками №10 та № 14 по вулиці 

Проскурівській надати назву – сквер «Центральний»; 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Гостомельської селищної ради  

Єрмолаєва В.А 

 

                       Селищний голова                                                       Ю.І. Прилипко 

  

                       Керуючий справами                                                  Л.Б. Богданова 

   

                      Начальник відділу                                                       В.А. Єрмолаєв 

                      містобудування та архітектури 

                      Юрист                                                                           В.В. Чернуха 

 

 

 

 


