
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

                      ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

                від  16 лютого  2017 р. 

Порядок денний:  

1. Про затвердження кандидатури на посаду заступника селищного голови з соціально-

економічних питань (рішення не прийнято) 

2. Про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання (ввести до складу Закревську А.В. – начальника відділу 

обліку та звітності) 

3.  №15-02-\/ІІ від 19.11.2015 р. «Про затвердження складу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання»(ввести до складу Туровську 

Т.В. – начальника відділу благоустрою КП «УЖКГ «Гостомель») 
4. «Про створення комісії з питань прийняття на баланс у комунальну власність 

територіальної громади селища Гостомель без господарських бойлерних та теплових мереж 

житлового масиву в межах вулиць Бучанське шосе, Рекунова, Пушкіна та Ново-Заводська.» 

(призначити Саєнка В.М. та Закревську А.В. замість Гончаренка О.О. та Каплун В.О.) 

5. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №285-15-\/ІІ від 23.12. 2016  р. 

«Про бюджет селища Гостомель на 2017 рік.» (рішення не прийнято) 

6. Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2017 рік : 

-Програма з виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж селища Гостомель  

на 2017 рік . 

7. Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставок єдиного податку в селищі 

Гостомель» із внесеними змінами» від 17.01.2015 р. №957-52-VI. 

8. Про внесення змін до рішення від 21.01.2016 р. №67-04-VII «Про встановлення ставки 

транспортного  податку в селищі Гостомель». 

9. Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставок податку  на нерухоме майно, відмінне 

від земельної  ділянки в селищі Гостомель» із змінами та доповненнями від  17.01.2015 р. №959-52-

VI. 

10. Про зменшення розміру пайової  участі  у  розвитку інфраструктури селища Гостомель   гр. 

Соколу Володимиру Миколайовичу 

11. Про розгляд звернення гр. Думен Г.І.  щодо укладення договору про залучення коштів  

замовників будівництва об»єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель по буд.  №3,3-а  по 

вул. Мисливська в селищі Гостомель. 

12. Про розгляд звернення гр. Думен Г. І.  щодо укладення договору про залучення коштів  

замовників будівництва об»єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель по буд. №3-б  по вул. 

Мисливська в селищі Гостомель. 

13. Про розгляд звернення гр. Майко В.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 (СТО з 

автомийкою)по вул. Свято-Покровська,153-а  в селищі Гостомель. 

14. Про зменшення розміру орендної плати  за оренду земельної ділянки комунальної власності 

: ПП «Таврос», ПП «Альян-Буд», ТОВ «Факел», ПП «Палій», ТОВ «Стандарт-21», ТОВ «Югаз», 

гр.Світанько Р.А. (о.Ростислав)*КП «Гостомельінвестбуд» (три договори оренди землі),  

15. Про зменшення розміру орендної плати  за оренду земельної ділянки комунальної власності 

:ПП «Таврос»  



16. Про зменшення розміру орендної плати  за оренду земельної ділянки комунальної власності 

:  гр.Власов М.В. 

17. Про зменшення розміру орендної плати  за оренду земельної ділянки комунальної власності 

: гр. Прилипко В.Ю.  

18. Про зменшення розміру орендної плати  за оренду земельної ділянки комунальної власності 

: КП «Гостомель житлоінвест» (тринадцять договорів оренди землі)  

19. Про зменшення розміру орендної плати  за оренду земельної ділянки комунальної власності 

: КП «Гостомель житлоінвест» (два  договори оренди землі)  

20. Про зменшення розміру орендної плати  за оренду земельної ділянки комунальної власності 

: ФОП Гамалія Л.І.  

21. Про зменшення розміру орендної плати  за оренду земельної ділянки комунальної власності 

: Османов М.Ш.  

22. Про створення відділу з питань надання адміністративних послуг (ЦНАПу) 

Гостомельської селищної ради  

23. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №279-15-\/ІІ від 15 грудня 

2016 р. «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Гостомельської селищної ради на 2017 р.» 

24. Про внесення змін до рішення про структуру та чисельність працівників апарату ради 

25. Про встановлення норм витрат палива і мастильних матеріалів для службового легкового 

автомобіля ГАЗ 3110 

26. Про розгляд Програми по підтримки та вдосконаленню технічного стану та відповідності 

нормам експлуатації багатоповерхових будинків в межах сел. Гостомель для максимального 

соціального захисту мешканців селища. 

27. Про розгляд Програми забезпечення енергоефективності багатоповерхових будинків в 

межах селища Гостомель для максимального захисту його мешканців 

28. Про затвердження природоохоронних заходів щодо проектування та будівництва 

побутової каналізації та водовідведення (лівньової)  

29. Про створення тимчасової комісії по вивченню питання роботи комунальних підприємств 

селища. 

30. Про впровадження електронного підпису в документообігу селищної ради. 

31. Про розгляд петиції щодо збереження лісового масиву та створення парку.  

«Про врегулювання земельних  відносин» 

32. Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №139-07-VІІ від 21.04.2016 року «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1000 га по вул.Городній,19» гр. аценко Ю.А. на користь 

Кондратенко Галини Сергіївни. 
33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 
№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа, га Пропозиція 

комісії 

1 Кондратенко Галина Сергіївна  ул..Гостомель,  ул..Городня,19 0,1000  

2 Довгань Філогоній Петрович  ул..Гостомель,  ул..Солов’їна,2-д/1 0,1000 0,0500 

3 Головієнко Ігор Євгенійович сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,149-б 0,0456  

4 Нога Віктор Євгенович сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,149-в 0,0457  

5 Коваленко Анастасія Вікторівна сел.Гостомель, вул.Баланівська,2-е 0,1000  

6 Чебан Тетяна Анатоліївна сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,70-й 0,1300  

7 Білошицька Інна Дмитрівна сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,70-ї 0,1200  

8 КарташовВячеслав Віталійович сел.Гостомель, вул.Свято-Покровська,70-к 0,1200  

9 Вітюк Вікторія Вікторівна сел.Гостомель, вул.Ярова,176-а 0,0750  

10 Дударець Олександра Володимирівна сел.Гостомель, вул.Центральна,73-а 0,0622  

34. Про затвердження проекту землеустроющодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського 

господарства 

№  ПІП Адреса проживання Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Годун  

Степан Сергійович 

смт.Гостомель, вул.Богдана 

Хмельницького(Кірова),1б кв.3 

сел.Гостомель,  

вул.Залізнична,27 

0,1000 



2 Мовчун  

Дмитро Григорович 

смт.Гостомель, вул.Свято-

Покровська,103б 

смт.Гостомель, вул.Свято-

Покровська,103б 

0,0827 

3 Овдеюк  

Ганна Петрівна 

смт.Гостомель, вул.Дніпровська 

(Калініна),50а 

смт.Гостомель, вул.Свято-

Покровська,40г 

0,1267 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Друзь Артем Сергійович вул.Свято-Покровська,186/1 0,0693 

2 Канчура Руслан Васильович сел.Гостомель, вул.Центральна(Чапаєва),39б 0,0727 

36. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

№  ПІП Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Голова правління Гостомельського 

споживчого товариства Калита А.В. 

вул.Свято-Покровська,216 0,4676 

(на 12 частин) 

37. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної №289-15-VІІ від 23.12.2016 року «Про надання дозволу на розробку 

детального плану забудови території площею 0,9313 га по вулиці Свято-Покровська,2-ж та вулиці Свято-Покровська,2-з для 

будівництва торгово-розважального центру в селищі Гостомель» щодо площі та викласти в наступній редакції: «1. Дозволити 

розробку детального плану забудови території для будівництва торгово-розважального центру в селищі Гостомель». 

38. Про розірвання договору оренди 

№  ПІП Адреса проживання Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Журавель Володимир 

Васильович 

смт.Гостомель, 

вул.Лугова,38 

смт.Гостомель, вул.Свято-

Покровська,72б/1 

0,0056 

39. Про укладання договору оренди 

№  ПІП Адреса проживання Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Ангел Іван Ярославович м.Ірпінь, вул.Соборна,1/5 смт.Гостомель, вул.Свято-

Покровська,72б/1 

0,0056 

40. Про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки 

№  ПІП Адреса проживання Адреса земельної ділянки Площа, га  

1 Моргун Тамара Петрівна смт.Гостомель, вул.Свято-

Покровська,328 

смт.Гостомель, 

вул.Бучанське шосе,1-а 

0,0137 

41. Про погодження створення зони відпочинку на території парку «Голосіївський» між селищем Гостомель та трасою Київ-

Ковель-Яготин з подальшим розробленням переліку робіт в рамках екологічного природно-заповідного фонду та погодження 

їх з КП «Святошинське ЛПГ». 
42. Про розгляд питання про резервування та закріплення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,05 га, за дитячим 

майданчиком біля будинку №5 по вулиці Рекунова в селищі Гостомель. 
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється із 

земель  для будівництваі обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку (відмова) 

№  ПІП Адреса проживання Адреса земельної ділянки Площа, га 

1 Войтко Людмила Павлівна М.Київ, вул. Н.Ужвій,9 кв.190 сел.Гостомель, 

вул.Мисливська,18 

0,1500 

44. Про виділення матеріальної допомоги  хворій  дитині - Кулику Богдану Павловичу(11.08.2016 р.н. мешкає по 

вулиці Б.Хмельницького,1-А кв.5)  
 

 

 

 

 

 

 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Прилипко Ю.І.  за за за за за за 

2 Гамарник Р.І.  відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М.  за за за за за за 

4 Дубас В.В.  за за за утрим за за 

СЕСІЮ ЗАКРИТО 

 



5 Дудник Н.Ю.  за за за за за за 

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

7 Кислиця О.В.  за за за за за за 

8 Коваленко Р.В.  за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В.  за за за утрим за за 

10 Мамчур О.Д.  за за за за за за 

11 Мамчур С.О.  за за за за за за 

12 Марчук Ю.В.  за за за утрим за за 

13 Матусяк О.І.  за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М.  за за за за за за 

16 Паламарчук О.В.  відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М.  за за за утрим за за 

18 Прилипко О.Ю.  за за за утрим за за 

19 Скрябін С.М.  за за за утрим за за 

20 Смолянчук О.О.  Не 

голосув. 

Не 

голосув. 

за за за за 

21 Товстоног О.П.  за за за за за за 

22 Туровський А.А.  за Не 

голосув. 

за утрим за за 

23 Філіпчук В.В.  за за за за за за 

24 Чемерис С.В.  утрим утрим за утрим за за 

25 Черінська Н.В.  за за за за за за 

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

27 Шальман Т.М.  відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

 

Лічильна комісія:      Прилипко Ольга Юріївна 

                                    Товстоног Олександр Петрович 

                                Мовчун Тарас Миколайович 

 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за утрим за за за за 

4 Дубас В.В. за за утрим за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за 

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

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

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

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за за 

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

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за за утрим за за за за 



18 Прилипко О.Ю. за за за за за за за 

19 Скрябін С.М. за за утрим за за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за за за за за 

21 Товстоног О.П. за за за за за за за 

22 Туровський А.А. за за Не голосув за за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

Лічильна комісія:      Прилипко Ольга Юріївна 

                                    Товстоног Олександр Петрович 

                                Мовчун Тарас Миколайович 

 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

1 Прилипко Ю.І. за за Не голосув утрим за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за за за утрим за 

4 Дубас В.В. за за за Не голосув за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за Не голосув утрим за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

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

9 Лінчук Ж.В. за за за утрим за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за за 

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

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за за за за за за за 

18 Прилипко О.Ю. за за Не голосув утрим за за за 

19 Скрябін С.М. за за за за за утрим утрим 

20 Смолянчук О.О. за за за за за за за 

21 Товстоног О.П. за за за за за за за 

22 Туровський А.А. за за за за за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за утрим за за за 

24 Чемерис С.В. за за за утрим за за за 

25 Черінська Н.В. за за за утрим за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

Лічильна комісія:      Прилипко Ольга Юріївна 

                                    Товстоног Олександр Петрович 

                                Мовчун Тарас Миколайович 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  



22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

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

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за - - - 

11 Мамчур С.О. за за утрим за - - - 

12 Марчук Ю.В. за за за за за за за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за за за за за за за 

18 Прилипко О.Ю. за за утрим за за за за 

19 Скрябін С.М. за за за за за за за 

20 Смолянчук О.О. за за за за - - - 

21 Товстоног О.П. за за за за за за за 

22 Туровський А.А. за за за за за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за утрим утрим за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

Лічильна комісія:      Прилипко Ольга Юріївна 

                                    Товстоног Олександр Петрович 

                                Мовчун Тарас Миколайович 

Результати поіменного голосування 

№ ПІБ депутата  

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за утрим за за за за 

4 Дубас В.В. за за Не голосув за утрим за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за Не голосув за за за за 

7 Кислиця О.В. за за Не голосув за утрим за за 

8 Коваленко Р.В. за за Не голосув за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за утрим за за за за 

10 Мамчур О.Д. - - - - - - - 

11 Мамчур С.О. - - - - - - - 

12 Марчук Ю.В. за за Не голосув Не голосув утрим за за 

13 Матусяк О.І. за за утрим Не голосув за за за 

14 Мілевська З.П. за за Не голосув за за за за 

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



16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за за Не голосув за утрим за за 

18 Прилипко О.Ю. за за за за за за за 

19 Скрябін С.М. за за Не голосув за за за за 

20 Смолянчук О.О. - - - - - - - 

21 Товстоног О.П. за за Не голосув за утрим за за 

22 Туровський А.А. за за Не голосув за за за за 

23 Філіпчук В.В. за за утрим за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за за за 

25 Черінська Н.В. за за Не голосув Не голосув за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

№ ПІБ депутата  

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за утрим за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за 

6 Жабченко С.А. за за за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

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

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. - - - - - - - 

11 Мамчур С.О. - - - - - - - 

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

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

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

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за утрим за за утрим за за 

18 Прилипко О.Ю. за за за за за за за 

19 Скрябін С.М. за утрим за за за за за 

20 Смолянчук О.О. - - - - - - - 

21 Товстоног О.П. за за за за - - - 

22 Туровський А.А. за утрим за за за за за 

23 Філіпчук В.В. за за за за за за за 

24 Чемерис С.В. за за за за за за за 

25 Черінська Н.В. за за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

№ ПІБ депутата  

43. 44. 

1 Прилипко Ю.І. за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за 

4 Дубас В.В. за за 

5 Дудник Н.Ю. за за 

6 Жабченко С.А. за за 



7 Кислиця О.В. за за 

8 Коваленко Р.В. за за 

9 Лінчук Ж.В. за за 

10 Мамчур О.Д. - - 

11 Мамчур С.О. - - 

12 Марчук Ю.В. за за 

13 Матусяк О.І. за за 

14 Мілевська З.П. за за 

15 Мовчун Т.М. за за 

16 Паламарчук О.В. відсутній відсутній 

17 Поповичук О.М. за за 

18 Прилипко О.Ю. за за 

19 Скрябін С.М. за за 

20 Смолянчук О.О. - - 

21 Товстоног О.П. - - 

22 Туровський А.А. за за 

23 Філіпчук В.В. за за 

24 Чемерис С.В. за за 

25 Черінська Н.В. за за 

26 Чорна О.В. за за 

27 Шальман Т.М. відсутня відсутня 

Лічильна комісія:      Прилипко Ольга Юріївна 

                                    Товстоног Олександр Петрович 

                                Мовчун Тарас Миколайович 

 

Сесію закрито 

 
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 18  сесії  

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання, що  були  прийняті  на засіданні  16 лютого   2017  року :                                                   

 

1. Про внесення змін до кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання 

Рішення № 313-18-VІІ    

2. Про внесення змін до рішення №15-02-\/ІІ від 19.11.2015 р. «Про затвердження складу 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради \/ІІ 

скликання» 

Рішення № 314-18-VІІ    

3. Про внесення змін до рішення  №217-11-\/ІІ від 18.09.2016 р. «Про створення комісії з 

питань прийняття на баланс у комунальну власність територіальної громади селища 

Гостомель без господарських бойлерних та теплових мереж житлового масиву в межах 

вулиць Бучанське шосе, Рекунова, Пушкіна та Ново-Заводська.» Рішення № 315-18-VІІ    

4. Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2017 рік 

Рішення № 316-18-VІІ    

5. Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставок єдиного податку в селищі 

Гостомель» із внесеними змінами» від 17.01.2015 р. №957-52-VI. 



Рішення № 317-18-VІІ    

6. Про внесення змін до рішення від 21.01.2016 р. №67-04-VII «Про встановлення ставки 

транспортного  податку в селищі Гостомель». 

Рішення № 318-18-VІІ    

7. Про внесення змін до рішення «Про встановлення ставок податку  на нерухоме майно, відмінне від 

земельної  ділянки в селищі Гостомель» із змінами та доповненнями від  17.01.2015 р. №959-52-VI. 

Рішення № 319-18-VІІ    

8. Про зменшення розміру пайової  участі  у  розвитку інфраструктури селища Гостомель   

гр. Соколу Володимиру Миколайовичу  
Рішення № 320-18-VІІ    

9. Про розгляд звернення гр. Думен Г.І.  щодо укладення договору про залучення коштів  

замовників будівництва об»єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель по буд.  №3,3-а  

по вул. Мисливська в селищі Гостомель. 

Рішення № 321-18-VІІ    

10. Про розгляд звернення гр. Думен Г.І.  щодо укладення договору про залучення коштів  

замовників будівництва об»єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель по буд.  №3-б  

по вул. Мисливська в селищі Гостомель. 

Рішення № 322-18-VІІ    

11. Про розгляд звернення гр. Майко В.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 (СТО з 

автомийкою)по вул. Свято-Покровська,153-а  в селищі Гостомель 
Рішення № 323-18-VІІ    

12. Про зменшення розміру орендної плати  за оренду земельної ділянки комунальної 

власності : ФОП Гамалії Л.І., гр.Османову М. Ш.,гр. Прилипко В. Ю., гр.Власова М. В., 

ФОП Касіч П. І., ПП «Таврос», ПП «Альян-Буд», ТОВ «Факел», ПП «Палій», ТОВ 

«Стандарт-21», ТОВ «Югаз», гр.Світанько Р.А. (о.Ростислав) 

*КП «Гостомельінвестбуд» (три договори оренди землі),  

*КП «Гостомель житлоінвест» (два  договори  оренди по вулиці Свято-Покровська)  

*КП «Гостомель житлоінвест» (тринадцять договорів оренди землі) 
Рішення № 324-18-VІІ    

13. Про створення відділу з питань надання адміністративних послуг (ЦНАПу) 

Гостомельської селищної ради  
Рішення № 325-18-VІІ   

14. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №279-15-\/ІІ від 15 грудня 

2016 р. «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

Гостомельської селищної ради на 2017 р.» 
Рішення № 326-18-VІІ    

15. Про внесення змін до рішення про структуру та чисельність працівників апарату ради 

Рішення № 327-18-VІІ    

16. Про встановлення норм витрат палива і мастильних матеріалів для службового 

легкового автомобіля ГАЗ 3110 

Рішення № 328-18-VІІ    

17. Про розгляд Програми по підтримки та вдосконаленню технічного стану та 

відповідності нормам експлуатації багатоповерхових будинків в межах сел. Гостомель 

для максимального соціального захисту мешканців селища. 

Рішення № 329-18-VІІ    

18. Про розгляд Програми забезпечення енергоефективності багатоповерхових будинків в 

межах селища Гостомель для максимального захисту його мешканців 

Рішення № 330-18-VІІ    



19. Про затвердження природоохоронних заходів щодо проектування та будівництва 

побутової каналізації та водовідведення (лівньової) 

Рішення № 331-18-VІІ    

20. Про створення тимчасової комісії по вивченню питання роботи комунальних підприємств 

селища. 

Рішення № 332-18-VІІ   
21. Про запровадження електронного цифрового підпису в систему документообігу 

Гостомельської селищної ради  

Рішення № 333-18-VІІ   

22.  Про врегулювання земельних відносин 

Рішення № 334-18-VІІ  «Про погодження облаштування центрального парку відпочинку»  

Рішення № 335-18-VІІ  «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради » на ім’я : гр. Даценка 

Ю.А.  

Рішення № 336-18-VІІ  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність» на ім’я : гр. Ноги В.Є,,Головієнка І.Є.,Чебан Т.А., Карташова В.В., 

Вітюк В.В., Дударець О.В., Коваленко А.В., Довгань Ф.П., Кондратенко Г.С., Білошицької І.Д.  

Рішення № 337-18-VІІ  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність» на ім’я : гр. Годун С.С., Овденюк Г.П.  

Рішення № 338-18-VІІ  «Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» на ім’я : гр. Канчури Р.В.  
Рішення № 339-18-VІІ  «Про відмову  в наданні дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в селищі Гостомель по вулиці Свято-Покровській,216» на 

ім’я : Гостомельського споживчого товариства   

 
Рішення № 340-18-VІІ  «Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної №289-15-VІІ від 

23.12.2016 року «Про надання дозволу на розробку детального плану забудови території площею 

0,9313 га по вулиці Свято-Покровська,2-ж та вулиці Свято-Покровська,2-з для будівництва торгово-

розважального центру в селищі Гостомель»  
Рішення № 341-18-VІІ  «Про припинення договору оренди земельної ділянки між ФОП Журавлем В.В. 

та Гостомельською селищною радою»  
Рішення № 342-18-VІІ  «Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Ангелу І.Я.»  
Рішення № 343-18-VІІ  «Про надання згоди громадянці Моргун Тамарі Петрівні на укладання 

договору суборенди»  

Рішення № 344-18-VІІ  «Про закріплення земельної ділянки  для облаштування дитячого майданчика 

по вулиці Рекунова (біля буд.№5) в селищі Гостомель»  

Рішення № 345-18-VІІ  «Про відмову у затвердженні проекту відведення земельної ділянки цільове 

призначення якої змінюється із земель  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку по вулиці Мисливська,18 в селищі Гостомель » на ім’я : Войтко Людмили 

Павлівни  

23. Про надання матеріальної допомоги 

Рішення № 346-18-VІІ    

 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

Головуючий      Ю.І. Прилипко  -  Гостомельський  селищний голова 

Секретаріат :                                             

                                                                   Чорна О.В., Кислиця О.В. 

                                                                   Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 

 

 

 

 


