
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

Відповідно  до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо рішення 52 

сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від   23 травня   2019  р.    

Протокол сесії 

1.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 

року «Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік» 

Рішення № 870-52-VІІ    

2.Про надання матеріальної допомоги громадянам селища Гостомель :Макогонюк Ю.В., 

Онопрієнку В.П., Баб”як Л.М., Порошиній О.Л., Лещенку С.М., Ваколюку В.В., Купченко А.В., 

Пономарьовій Г.Є., Ігнатюк В.М., Татарчук О.Б., Подлєсній В.О., Аврамчуку В.М. 

Рішення № 871-52-VІІ    

3. Про відмову у зменшенні  пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури селища Гостомель  гр. Крушельницькому  В.С. та гр. Рубану О.П.  

Рішення № 872-52-VІІ    

4. Про затвердження програми місцевого значення селища Гостомель на 2019 рік. «Програма 

оздоровлення та відпочинку дітей  селища Гостомель на 2019 рік» 

Рішення № 873-52-VІІ    

5. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради «Про встановлення ставок 

транспортного податку в селищі Гостомель від 21.01.2016 р. №67-04-VІI» 

Рішення № 874-52-VІІ    

6. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради «Про встановлення ставок 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в селищі Гостомель від 17.01.2015 р. 

№959-52-VI» 

Рішення № 875-52-VІІ    

7. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І квартал 2019 р. 

Рішення № 876-52-VІІ    

8. Про  звільнення директора  КП «Гостомельські інформаційні технології» Гостомельської 

селищної ради 

Рішення № 877-52-VІІ    

9. Про врегулювання земельних відносин 

Рішення № 878-52-VІІ   «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №683-42-

VІІ від 16.08.2018 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у користування на умовах оренди земельної ділянки гр. Прилипку В.Ю. по пров. 

Річному, 26-б в сел. Гостомель»  

Рішення № 879-52-VІІ   «Про відміну  рішення Гостомельської селищної ради» на ім’я : гр. 

Шевченко В.О.  

Рішення № 880 -52-VІІ   «Про  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража» на ім’я : гр. 

Шевченко В.О., Демид Л.В., Грачова Ю.І., Кузнецова Ю.Є.   

Рішення № 881 -52-VІІ   «Про  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки» на ім’я : гр. Вознюка В.Л., Шинкаренко С.Г., Савченко 

І.В., Селезньової О.П.  

10. «Про  створення робочої групи з питань організації навчального процесу в приміщенні 

Центру творчості дітей та юнацтва» 

Рішення № 882-52-VІІ    



 

11. «Про  звернення до Головного управління Національної поліції в Київській області» 

Рішення № 883-52-VІІ    

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                                                        Прилипко Ю.І.  

 Селищний голова 

 

 Секретаріат                                                                        О.В. Кислиця, О.В. Чорна 

                                                                                     Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

   П”ЯТДЕСЯТ  ДРУГА   СЕСІЯ  CЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ПРОТОКОЛ СЕСІІ 
1.Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 року «Про 

бюджет селища Гостомель на 2019 рік» (рішення прийнято) 

2. Про надання матеріальної допомоги (рішення прийнято) 

3. Про розгляд звернення гр. Крушельницького В.С. та гр. Рубана О.П. щодо зарахування понесених 

фактичних втрат з реконструкції існуючої споруди з надбудовою під дитячий дошкільний заклад за 

адресою: вул. Свято – Покровська,73 –є сел. Гостомель Київської обл. за рахунок коштів пайової участі. 
(відмовити у задоволенні заяви) 

4. Про розгляд звернення  гр. Матюшенко С.В.  щодо укладення договору про залучення коштів  замовників 

будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток інженерно-транспортної і 

соціальної інфраструктури селища Гостомель (повідомлення про початок будівництва житлового 

будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Вереснева,22) (для прийняття рішення не 

вистачило голосів) 

5. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності 

, яка підлягає продажу гр. Маркушіній М.Ф. (ПП «Палій») площею 0,30 га по вул. Центральна (раніше 

Чапаєва),29-а в селищі Гостомель (для прийняття рішення не вистачило голосів) 

6. Про затвердження програми місцевого значення селища Гостомель на 2019 рік. «Програма оздоровлення 

та відпочинку дітей  селища Гостомель на 2019 рік (рішення прийнято) 

7. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради «Про встановлення ставки транспортного 

податку в селищі Гостомель від 21.01.2016 р. №67-04-VІI» (рішення прийнято) 

8. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради «Про встановлення ставок податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в селищі Гостомель від 17.01.2015 р. №959-52-VI» (рішення 

прийнято) 

9. Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2019 р. (рішення прийнято)  

10. Про затвердження кандидатури  на посаду заступника Гостомельського селищного голови(для 

прийняття рішення не вистачило голосів) 

11. Про звільнення з посади  керівника КП «Гостомельські інформаційні технології»(рішення прийнято) 

12. Про призначення на посаду керівника КП «Гостомельські інформаційні технології» (для прийняття 

рішення не вистачило голосів) 

-  Про врегулювання земельних відносин 

13. Про надання ТОВ «Компанія Трейд Ойл» земельної ділянки площею 0,30 га по вул. Чкалова, 

31-а в селищі Гостомель в оренду терміном на 5 років для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (для будівництва та обслуговування АЗС) в зв’язку з купівлею нерухомого майна. 
(для прийняття рішення не вистачило голосів) 

14. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №683-42-VІІ від 16.08.2018 року «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у користування на умовах оренди 

земельної ділянки гр. Прилипку В.Ю.» для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств по пров. Річному, 26-б в сел. Гостомель, в зв’язку зі 

зміною площі з 0,09 га на 0,40 га (на якій розташований об’єкт нерухомого майна). (рішення прийнято) 
15. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №941-15-VІ від 25.12.2014 року «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки» гр. Шевченко В.О. площею 



0,0040 га по вул. Луговій, 6-а гараж №54 в сел. Гостомель на користь чоловіка гр. Кузнецова Ю.Є. »(рішення 

прийнято) 
- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуального гаража:  

16/1 Кузнецов Юрій Євгенович сел. Гостомель, вул. Лугова, 6-а/гар.№54  0,0040 

16/2 Шевченко Вікторія Олександрівна сел. Гостомель, вул. Лугова, 6-а/гар.№14 0,0024 

16/3 Демид Лариса Вікторівна сел. Гостомель, вул. Черняхівського, 83/ гар.№10 0,0028 

16/4 Грачов Юрій Ігорович сел. Гостомель, вул. Б. Хмельницького, 2-и/гар.№2 0,0026 

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

17/1 Савченко Ірина Володимирівна сел. Гостомель, вул. Я. Мудрого, 4-б/1 0,0962 

- Чурілов  Ігор Олександрович 

(виділено іншій людині) 

сел. Гостомель, вул. Я. Мудрого, 4-б/1  

(пропозиція виділити в іншому місці) 

0,1000 

17/2 Шинкаренко Софія Григорівна сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 193-б 0,0954 

17/3 Вознюк Вячеслав Леонідович сел. Гостомель, вул. Ярова, 267-а 0,0755 

17/4 Селезньова Олена Петрівна сел. Гостомель, вул. Чкалова, 11-в 0,0125 

18.  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної 

ділянки:   
1 Радченко Євген Анатолійович с. Гостомель, вул. Південна, 4-в 0,1310 Зміна з ОСГ на БОЖБ 

19. Про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю «Факел» на укладання договору 

суборенди 

(для прийняття рішення не вистачило голосів) 

20.  Про звернення голови спілки воїнів АТО Табачука О.Л. щодо до фінансування меморіалу загиблим 

воїнам АТО (рішення прийнято) 

21. Про розгляд звернення Поповичука О.М. щодо асфальтування вул. Пушкіна між будинками №№14-20 

(рішення прийнято) 

22. Про створення робочої групи з питань організації навчального  процесу у приміщенні ЦТДЮ та 

звернення до ІМР (рішення прийнято) 

23. Про звернення до Головного управління Національної поліції в Київській області (рішення прийнято) 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6  

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за утрим утрим за 

3 Діденко В.М. за за за проти за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Дудник Н.Ю. за за за утрим утрим за 

6 Жабченко С.А. за за за утрим утрим за 

7 Кислиця О.В. за за за утрим утрим за 

8 Коваленко Р.В. за за за утрим утрим за 

9 Лінчук Ж.В. за за за утрим за за 

10 Мамчур О.Д. за за за утрим за за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. за  за за утрим утрим за 

13 Матусяк О.І. за за за утрим утрим за 

14 Мілевська З.П. за за за утрим утрим за 

15 Мовчун Т.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

16 Паламарчук О.В. за за за утрим утрим за 



17 Писанка Є.О. за за за утрим відсутній за 

18 Поповичук О.М. за за за утрим утрим за 

19 Прилипко О.Ю. за  за за утрим  за за 

20 Скрябін С.М. за за за утрим утрим за 

21 Смолянчук О.О. за за за проти за за 

22 Товстоног О.П. за не голосує за утрим за за 

23 Туровський А.А. за за за проти утрим за 

24 Філіпчук В.В. за за за утрим утрим за 

25 Чемерис С.В. за за за утрим утрим за 

26 Чорна О.В. за за за проти за за 

27 Шальман Т.М. за за за проти за за 

  «За»  -24 «За»  -23 «За»  -24 «За»  -1 «За»  -9 «За»  -24 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  7. 8. 9. 10. 11. 12.  

1 Прилипко Ю.І. за за за за за утрим 

2 Гамарник Р.І. за за за утрим за утрим 

3 Діденко В.М. за за за утрим за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за утрим 

6 Жабченко С.А. за за за утрим за утрим 

7 Кислиця О.В. за за за утрим за утрим 

8 Коваленко Р.В. за за за утрим відсутній відсутній 

9 Лінчук Ж.В. за за за утрим за за 

10 Мамчур О.Д. за за за утрим проти за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. за  за за утрим утрим утрим 

13 Матусяк О.І. за за за утрим за утрим 

14 Мілевська З.П. за за за утрим за утрим 

15 Мовчун Т.М. відсутній відсутній відсутній утрим за за 

16 Паламарчук О.В. за за за утрим за утрим 

17 Писанка Є.О. за за за утрим за утрим 

18 Поповичук О.М. за за за утрим за утрим 

19 Прилипко О.Ю. за  за за проти  за за 

20 Скрябін С.М. за за за проти за за 

21 Смолянчук О.О. за за за утрим за за 

22 Товстоног О.П. за за за утрим за за 

23 Туровський А.А. за за за за за утрим 

24 Філіпчук В.В. за за за утрим за утрим 

25 Чемерис С.В. за за за за за утрим 

26 Чорна О.В. за за за утрим за за 

27 Шальман Т.М. за за за проти за не голосує 

  «За»  -24 «За»  -24 «За»  -24 «За»  -4 «За»  -22 «За»  -9 



 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  13. 14. 15. 16/1. 16/2. 16/3.  

1 Прилипко Ю.І. за не голосує за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Дудник Н.Ю. утрим не голосує за за за за 

6 Жабченко С.А. утрим за за за за за 

7 Кислиця О.В. утрим за за за за за 

8 Коваленко Р.В. відсутній за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за утрим за за за за 

10 Мамчур О.Д. за утрим утрим утрим утрим за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. утрим  проти за за за за 

13 Матусяк О.І. утрим за за за за за 

14 Мілевська З.П. утрим за за за за за 

15 Мовчун Т.М. утрим за за за за за 

16 Паламарчук О.В. утрим за за за за за 

17 Писанка Є.О. утрим за за за за за 

18 Поповичук О.М. утрим за за утрим за за 

19 Прилипко О.Ю. утрим  не голосує утрим утрим за за 

20 Скрябін С.М. за утрим за за за за 

21 Смолянчук О.О. за утрим утрим утрим утрим за 

22 Товстоног О.П. за утрим утрим утрим утрим відсутній 

23 Туровський А.А. утрим за за за за за 

24 Філіпчук В.В. утрим за за за за за 

25 Чемерис С.В. утрим за за за за за 

26 Чорна О.В. за утрим утрим утрим утрим за 

27 Шальман Т.М. за утрим утрим утрим утрим за 

  «За»  -10 «За»  -14 «За»  -19 «За»  -18 «За»  -21 «За»  -24 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  16/4. 17/1. 17/2. 17/3. 17/4. 18.  

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за утрим 

3 Діденко В.М. за за за за за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за утрим 

7 Кислиця О.В. за утрим за за за утрим 



8 Коваленко Р.В. за за за за за утрим 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. за за відсутній відсутній за відсутній 

13 Матусяк О.І. за утрим за за за утрим 

14 Мілевська З.П. за за за за за утрим 

15 Мовчун Т.М. за за за за за утрим 

16 Паламарчук О.В. за проти за за за утрим 

17 Писанка Є.О. за за за за за утрим 

18 Поповичук О.М. відсутній за відсутній відсутній за відсутній 

19 Прилипко О.Ю. за за за за за за 

20 Скрябін С.М. за за за за за за 

21 Смолянчук О.О. за за за за за утрим 

22 Товстоног О.П. відсутній за за за за за 

23 Туровський А.А. за відсутній відсутній відсутній за утрим 

24 Філіпчук В.В. за утрим за за за утрим 

25 Чемерис С.В. за за за за за утрим 

26 Чорна О.В. за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за за 

  «За»  -23 «За»  -20 «За»  -23 «За»  -22 «За»  -25 «За»  -10 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  19. 20. 21. 22. 23. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за 

2 Гамарник Р.І. утрим за за за за 

3 Діденко В.М. за за за за за 

4 Дубас В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за 

6 Жабченко С.А. утрим відсутній відсутній за відсутній 

7 Кислиця О.В. утрим за за за за 

8 Коваленко Р.В. утрим за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за відсутня відсутня відсутня 

10 Мамчур О.Д. за за утрим за утрим 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. відсутній за за за за 

13 Матусяк О.І. утрим за за за за 

14 Мілевська З.П. утрим за за за за 

15 Мовчун Т.М. утрим за за відсутній за 

16 Паламарчук О.В. утрим за за за за 

17 Писанка Є.О. утрим за за за за 

18 Поповичук О.М. відсутній відсутній відсутній за відсутній 

19 Прилипко О.Ю. за відсутня відсутня за відсутня 



20 Скрябін С.М. утрим за відсутній за за 

21 Смолянчук О.О. за за утрим відсутня утрим 

22 Товстоног О.П. відсутній відсутній відсутній за відсутній 

23 Туровський А.А. утрим за за за за 

24 Філіпчук В.В. утрим за за за за 

25 Чемерис С.В. відсутній за за за за 

26 Чорна О.В. за відсутня відсутня за відсутня 

27 Шальман Т.М. за за за за утрим 

  «За»  -9 «За»  -20 «За»  -16 «За»  -22 «За»  -16 

 

 

Засідання 52  сесії закрито. 

 

Головуючий : Прилипко Ю.І – селищний голова 

Секретаріат : Кислиця О.В. Чорна О.В. – депутати  ради 

 

Лічильна комісія : Мамчур О.Д., Коваленко Р.В., Шальман Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 


