
 
 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, Київська область, 08290 

тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04360617@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04360617 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 103 «03» вересня 2020року 

 
 

Про підготовку та організацію заходів 

по відзначенню Дня селища у 2020 році 

 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію керуючого справами Чечко С.В. 

про підготовку та організацію проведення 526-річниці селища Гостомель, 

враховуючи пропозиції членів виконавчого комітету, керуючись Законом України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет: 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити та затвердити склад організаційного комітету з підготовки та 

організації по відзначенню 526-річниці селища Гостомель у складі згідно 

додатку 1. 

 

2. Затвердити план основних заходів з підготовки та організації по 

відзначенню 526-річниці селища Гостомель згідно додатку 2. 

 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити безумовне виконання 

зазначеного плану заходів. 

 

4.  Службі бухгалтерського обліку та звітності провести розрахунки згідно 

кошторисів. 

 

5. Всі підготовчі та святкові заходи організувати з урахуванням проведення 

протиепідемічних заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS- 

CoV-2. 
 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Абрамчука Д.В. 

 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

mailto:04360617@mail.gov.ua


Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

від 03 вересня 2020 р. № 103 

 

 

СКЛАД 

організаційного комітету 

з підготовки та організації по відзначенню 526-річниці селища Гостомель 

 

Голова організаційного комітету 

Абрамчук Дмитро Валентинович – перший заступник селищного голови 

 

Члени організаційного комітету: 

Каплонов Борис Семенович – заступник селищного голови 

Фальковський Віктор Антонович – заступник селищного голови 

Чечко Світлана Валентинівна – керуюча справами 

Биченков Дмитро Володимирович – начальник КП «УЖКГ «Гостомель» 

Драп Леонід Григорович – директор БК «4 лева» 

Закревська Алла Володимирівна – керівник служби бухгалтерського обліку 

та звітності 

Лукашенко Олена Чеславівна – керівник планово-економічної служби 

Скуратівська Надія Юріївна – депутат Гостомельської селищної ради 

Собчук Валентин Миколайович – провідний спеціаліст 

з інформаційного забезпечення 

Чемерис Сергій Володимирович – керівник служби контролю за 

благоустроєм 

Черінська Наталія Вікторівна – директор Культурно-оздоровчого комплексу 

селища Гостомель 

 

 

Керуючий справами С.В. Чечко 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

від 03 вересня 2020 р. № 103 

 
 

ПЛАН 

заходів з підготовки та організації по відзначенню 

526-річниці селища Гостомель 

 

1.  Організувати та провести роботу по благоустрою території селища 

(упорядкування пам’ятників, покраска бордюрів, прибирання доріг та скверів, 

парків). Вжити заходів по прибиранню прилеглої території до підприємств, 

установ, організацій. Забезпечити святкове оформлення вулиць напередодні та 

під час святкування Дня селища. Організувати сміттєві баки та біо-туалети під 

час святкування в місцях найбільшого скупчення людей. 

Абрамчук Д.В., 

Чемерис С.В., 

Биченков Д.В., 

керівники підприємств, установ, організацій 

 

2. Розробити список запрошених та розіслати запрошення згідно списку. 

Чечко С.В. 
 

3. Розробити сценарій проведення святкування Дня селища.  
Чечко С.В., 

Черінська Н.В., 

Драп Л.Г. 
 

4. Підготувати список на нагородження з нагоди Дня селища. 

Чечко С.В. 
 

5. Підготувати та розповсюдити селищем інформаційні афіши про проведення 

свята. 

Чечко С.В., 

Черінська Н.В., 

Драп Л.Г., 

Собчук В.М. 
 

6.  Замовлення та придбання святкової атрибутики, сувенірів з символікою 

селища. 

Закревська А.В. 
 

7. Організувати та провести спортивні змагання та турніри з нагоди Дня селища. 

Каплонов Б.С. 

 
 

8. Організувати святковий ярмарок, виїзну торгівлю у відведених на це місцях в 

селищі. 

Чемерис С.В. 



9. Вжити заходів по забезпеченню громадського порядку та безпеки під час 

проведення святкових заходів. 

Абрамчук Д.В. 
 

10. Організувати присутність медичних працівників під час святкування Дня 

селища. 

Каплонов Б.С. 
 

11. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації святкових 

заходів. 

Собчук В.М. 

 

 
 

Керуючий справами С.В. Чечко 



 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, Київська область, 08290 

тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04360617@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04360617 
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 104/1 03 вересня 2020 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації 

 

Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза», 

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим 

проектом 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: 

 будівництво мереж освітлення по вул. Приозерна в сел. Гостомель Київської 

обл. на суму 781, 606 тис. грн. 

 

2. Службі бухгалтерського обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
селищного голови Д.В. Абрамчука 

 

 
 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:04360617@mail.gov.ua


ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, Київська область, 08290 

тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04360617@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04360617 
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 104/2 03 вересня 2020 року 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації 

 

Враховуючи експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза», 

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим 

проектом 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 системи водовідведення по вул. Рекунова в 

сел. Гостомель Київської обл. на суму 1483, 111 тис. грн. 

 

2. Службі бухгалтерського обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Д.В. Абрамчука 

 

 
 

Селищний голова Ю.І.Прилипко 

  

mailto:04360617@mail.gov.ua


ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, Київська область, 08290 

тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04360617@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04360617 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 111 «03» вересня 2020 року 

 
Про надання дозволу на видалення 

аварійних дерев у селищі Гостомель 

Розглянувши подання начальника відділу контролю за благоустроєм 

Чемериса С.В., щодо видалення аварійних дерев у селищі Гостомель враховуючи 

акти комісії по обстеженню зелених насаджень, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України №1045 від 01.08.2006 р. «Про затвердження Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

селищної ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Надати дозвіл КП УЖКГ «Гостомель» на зрізання аварійних дерев  у зв’язку 

з незадовільним (аварійним) станом та загрозою падіння на землях 

комунальної власності , а саме: 

1) вул. Проскурівська (напроти буд. 12) – ясен 1 шт.; 

2) вул. Проскурівська ( між буд. 13 та сміттєвим майданчиком) – береза 4 

шт.; 

3) вул. Автодорожня ( кафе «Ветерок) ясен - 3 шт.; 

4) вул. Автодорожня від земельної ділянки 3210945900:01:079:5350 до 

3210945900:02:005:0011 - ясен 1 шт; 

5) вул.  Свято-Покровська, 73б, земельна ділянка 3210945900:01:006:0111- 

ясен 9 шт; 

6) вул. Рекунова, садочок «Веселка» - береза 1 шт; 

7) площа Рекунова – смерека 1 шт.; 

8) на розі вул. Остромирська та вул. Автодорожня з боку пам’ятник 

Чкалову - тополь 1 шт. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Абрамчука Д.В. 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

mailto:04360617@mail.gov.ua


 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, Київська область, 08290 

тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 04360617@mail.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04360617 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 112 « 03 » вересня 2020 року 

Про закріплення об’єктів благоустрою за 

КП «УЖКГ «Гостомель» для 

обслуговування 

 

Розглянувши депутатське звернення Чемериса Сергія Володимировича щодо 

належного утримання частини вулиці Проскурівська, що поєднує гаражний 

кооператив «Старт» зі  сквером  «Сонячний» для передачі в 

оперативне управління (господарське віддання) та взяття на баланс комунального 

майна даної ділянки вулиці за назвою Проскурівська та частину дороги вулиці 

Молодіжна від №7-а до №9-а, що знаходиться в селищі Гостомель Київської 

області, керуючись Законами України «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гостомельської 

селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

 
1.  Закріпити об’єкти благоустрою – частину вулиці Проскурівська, що 

поєднує гаражний кооператив «Старт» зі сквером «Сонячний» та частину 

дороги вулиці Молодіжна від №7-а до №9-а для утримання та 

обслуговування за КП «УЖКГ «Гостомель». 

2.  КП «УЖКГ «Гостомель» привести до вимог та утримувати відповідно до 

Правил благоустрою території селища Гостомель даний об’єкт. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови згідно розподілу обов’язків. 

Селищний голова Ю.І. Прилипко 

mailto:04360617@mail.gov.ua
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