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.
03 лютого 2016 року
1. Про результати осіннього призову 2015 року

Доп. Шляга Л.В. – інспектор ВОС

2. Про роботу РАЦСу в 2015 році.

Доп. Роман А.М. – спец. 1 категорії

3. Про затвердження об’єктів і видів суспільно-корисних робіт, на яких
засуджені(порушники) відбуватимуть громадські роботи у 2016 році.
4. Про внесення змін до складу комісій.
5. Про надання дозволу на зрізування дерев.
Доп. Л.Б. Богданова – кер. справами

6. Матеріальна допомога
7. Про упорядкування використання службового автомобіля ГАЗ – 3110.
Доп. Саєнко В.М. – заступник селищного голови

8. Квартирні питання.
9. Питання архітектури.

Доп. Чернуха В.В. – юрист

Доп. Борисова Л.В. - архітектор

10.Різне.

Заступник
селищного голови
Керуючий справами

В.М. Саєнко
Л.Б. Богданова

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Протокол засідання виконавчого комітету від
03 лютого 2016 року
Слухали: Про підсумки осіннього призову до лав армії України.
/Доп. Шляга Л.В. – інспектор ВОС/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення № 13 додається

Слухали: Про роботу виконавчого комітету Гостомельської селищної ради з питань
реєстрації актів цивільного стану
/Доп. Роман А.М. – інспектор ВОС/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення № 14 додається
Слухали: Про погодження переліку об’єктів, на яких засуджені та правопорушники
можуть відбувати громадські роботи.
/Доп. Богданова Л.Б. – кер. справами/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 15 додається/.
Слухали: Про внесення змін до складу комісій
/Доп. Богданова Л.Б. – кер. справами/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 16 додається/.
Слухали: Про надання дозволу на зрізування дерев
/Доп. Богданова Л.Б. – кер. справами/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 17 додається/.
Слухали: Про виділення коштів на виплату одноразової матеріальної допомоги.
/Доп. Саєнко В.М. – заступник селищного голови/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 18 додається/.
Слухали: Про упорядкування використання службового автомобіля
/Доп. Саєнко В.М. – заступник селищного голови/

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 19 додається/.
Слухали: Квартирні питання
/Доп. Чернуха В.В. - юрист/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення № 20 додається/

Слухали: Про відміну рішення виконавчого комітету № 120 від 02 вересня 2015 року
«Про присвоєння адресного номеру земельній ділянці в селищі Гостомель , вулиця Свято
– Покровська, 198 а» та присвоєння нової адреси земельній ділянці в селищі Гостомель,
вулиця Свято – Покровська, 198 а (раніше вулиця Леніна).
/Доп. Борисова Л.В. - архітектор/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 21 додається/

Слухали: Про присвоєння адресних номерів земельним ділянкам ( Захаренко І.В..
Марченко Н.М., Зеленчук В.В.. Король С.С.. )
/Доп. Борисова Л.В. - архітектор/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 22 додається/

Слухали: Про присвоєння адресних номерів житловим будинкам ( Захаренко І.В..
Соколова В.Л., Зоря С.В., Аксеніна Т.І.. )
/Доп. Борисова Л.В. - архітектор/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 23 додається/

Слухали: Про погодження виготовлення паспорту прив’язки розміщення МАФів на
орендованих земельних ділянках
/Доп. Борисова Л.В. - архітектор/
Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 24 додається/

Заступник
селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

Л.Б. Богданова

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 16

03 лютого 2016 року

Про внесення змін до складу комісій виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
Відповідно до розподілу обов’язків між заступниками Гостомельського
селищного голови,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет селищної ради
1.

ВИРІШИВ:
Внести зміни до складу комісій:
– згідно додатку 1 (житлова комісія);
i. згідно додатку 2
(комісія з питань надання одноразової
матеріальної допомоги);
– згідно додатку 3 (рада опіки та піклування);

2. Визнати такими, що втратили чинність:
- додаток 2 до рішення виконкому № 136 від 18 листопада 2016 року;
- додаток 3 до рішення виконкому № 136 від 18 листопада 2016 року;
- додаток 5 до рішення виконкому № 136 від 18 листопада 2016 року;
3. . Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
Богданову Ларису Борисівну.

Заступник
селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

Л.Б. Богданова

Юрист

В.В. Чернуха

Додаток №1 до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
№ 16 від 03 лютого 2016 року

ЖИТЛОВА КОМІСІЯ
Гончаренко О.О. – голова комісії
Курамагомедов І.А. – заступник голови комісії
Чернуха В.В. – секретар комісії
Йовенко О.М. – член комісії
Закревська А.В. – член комісії

Керуючий справами

Л.Б. Богданова

Додаток №2 до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
№ 16 від 03 лютого 2016 року

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
Гончаренко О.О. – голова комісії
Мельник Б.В. – заступник голови комісії
Токман В.П. – секретар комісії
Сластьоненко Л.П.– член комісії
Роман А.М. – член комісії

Керуючий справами

Л.Б. Богданова

Додаток №3 до рішення виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
№16 від 03 лютого 2016 року

РАДА ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ
Друзенко А.А. – голова комісії
Саблук Т.Ю. – заступник голови комісії
Чернуха В.В. – секретар комісії
Роман А.М. – член комісії
Марченко М.О. – член комісії

Керуючий справами

Л.Б. Богданова

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 15

03 лютого 2016 року

Про погодження переліку об’єктів, на яких засуджені
та порушники можуть відбувати громадські роботи
Розглянувши звернення Управління державної пенітенціарної служби України в м.
Києві та Київській області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити перелік об’єктів, на яких засуджені та порушники можуть відбувати
громадські роботи. Дані роботи, не повинні бути пов’язані з шкідливим виробництвом,
ризиком для життя та здоров’я, не потребують спеціальної підготовки чи певної
кваліфікації, це може бути:
-

прибирання вулиць, парків, скверів та ін. територій;
роботи з благоустрою селища Гостомель;
роботи по облаштуванню дитячих та спортивних майданчиків;

2. Відповідальним за проведення робіт призначити начальника КП «УЖКГ
Гостомель» Окатова В.С.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників селищного
голови Саєнка В.М. та Гончаренка О.О. відповідно до розподілу обов’язків.

Заступник
селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

Л.Б. Богданова

Юрист

В.В. Чернуха

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 13

03 лютого 2016 року

Про підсумки осіннього призову до лав армії України
Розглянувши та обговоривши інформацію інспектора військово-облікового столу
виконкому селищної ради Шляги Лесі Валеріївни про підсумки осіннього 2015 року
призову до лав армії України, керуючись Законом України «Про загальний військовий
обов’язок і військову службу» Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію інспектора військово-облікового столу виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради Шляги Лесі Валеріївни про підсумки проведення осіннього
2015 року призову взяти до відому. / інформація додається/.
2. Для забезпечення своєчасності явки призовників на призовну комісію
інспекторам ВОС активізувати роботу, чітко дотримуватись Закону України «Про
загальний військовий обов’язок і військову службу», не допускати в подальшій роботі по
призову до лав армії України фактів неявки або несвоєчасної явки призовників до
Ірпінського міськвійськомату.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови Саєнка В.М.

Заступник
селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

Л.Б. Богданова

Юрист

В.В. Чернуха

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 14

03 лютого 2016 року

Про роботу виконавчого комітету Гостомельської селищної ради
з питань реєстрації актів цивільного стану в 2015 році
Розглянувши та обговоривши інформацію спеціаліста І категорії Роман Анни
Михайлівни про роботу виконавчого комітету з питань реєстрації актів цивільного стану
в 2015 році , керуючись Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної
ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію спеціаліста І категорії Роман Анни Михайлівни про роботу
виконавчого комітету з питань реєстрації актів цивільного стану за 2015 рік взяти до
відому.
/ інформація додається/.
2. У своїй роботі спеціалісту з питань реєстрації актів цивільного стану Роман
Анні Михайлівні неухильно дотримуватись Закону України «Про державну реєстрацію
актів цивільного стану»,
Сімейного кодексу України, Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови Гончаренка О.О.

Заступник
селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

Л.Б. Богданова

Юрист

В.В. Чернуха

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 19

03 лютого 2016 року

Про упорядкування використання службового автомобіля
З метою більш ефективного використання службового автотранспорту,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл на використання службового автомобіля ВАЗ 3110 з державним
номером АІ 8550 АО в вихідні та святкові дні.
2. Відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.08.2008
року № 974 «Про затвердження Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів
автомобільними перевізниками» техогляд службового автомобіля з державним номером
АІ 8550 АО , проводить водій Самаркін Сергій Володимирович.
3. Посадова особа у розпорядження якої надається автомобіль, підтверджує поїздку
своїм підписом у подорожньому листі.
4. Поїздка у відрядження на службовому автомобілі здійснюється лише у
виняткових випадках, коли використання інших видів транспорту дорожче або відстань не
перевищує 200 км в один кінець.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови Саєнка В.М.

Заступник
селищного голови

В.М. Саєнко

Керуючий справами

Л.Б. Богданова

Юрист

В.В. Чернуха

