
 

 

 

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 56                                                                                      «07» червня 2017 року 

 

Про затвердження плану роботи та 

графіку засідань виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

на ІІ півріччя 2017р. 

 

З метою якісної підготовки порядку денного до засідань виконавчого 

комітету Гостомельської селищної ради, відповідно до Регламенту роботи 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради від 18.11.2015р. № 135, 

керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий 

комітет:  

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити графік проведення засідань виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради на ІІ півріччя 2017 року відповідно Регламенту роботи 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради на першу середу місяця, 

а саме: 

05 липня 

02 серпня 

06 вересня 

04 жовтня 

01 листопада 

06 грудня 

 
2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Гостомельської селищної ради 

на ІІ півріччя 2017 року (додаток). 

3. Керуючому справами Чечко С.В. довести затверджений план роботи та 

графік засідань виконавчого комітету Гостомельської селищної ради до 

відому членів виконкому та інших відповідальних посадових осіб. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Чечко С.В. 



Селищний голова                      Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                               С.В. Чечко 

Начальник юридичного відділу                     В.В. Чернуха 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

від 07 червня 2017р. № 56 

 

 

 

ПЛАН 

роботи виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

на ІІ півріччя 2017 року 

 

Липень 

1. Про забезпечення проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів 

на території селища Гостомель в особливий період. 

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

побутового призначення, житлового фонду селища Гостомель до роботи в 

осінньо-зимовий період 2017-2018 років. 
 

 

Серпень 

1. Про виконання бюджету селища за 6 місяців 2017 року. 

2. Про роботу військово-облікового столу. 

 

 

Вересень 

1. Про заходи по підготовці до опалювального сезону 2017-2018 років. 

2. Про заходи по відзначенню Дня селища. 

 

Жовтень 

1. Про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту селища 

Гостомель. 

2. Про підсумки завершення літнього відпочинку в селищі Гостомель. 

 

Листопад 

1. Про роботу АТП-13250. 

2. Про роботу адміністративної комісії. 

 

Грудень 

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

благоустрою селища. 

2. Про підготовку до Новорічних та Різдвяних свят. 

 

 



 

Керуючий справами          С.В. Чечко 

 

 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 58 07 червня 2017 року 

Про встановлення тарифів на послуги 

по вивезенню твердих побутових відходів 

 

Розглянувши подання начальника КП «УЖКГ «Гостомель»», враховуючи 

підвищення цін на паливо, запасні частини, мінімальної заробітної плати, з метою 

забезпечення сталого функціонування підприємства та підвищення якості 

комунальних послуг та затвердження тарифу на 01.01.2017р. в розмірі 74, 25 грн. 

за 1 м.куб., відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та «Про житлово-комунальні 

послуги», постанови КМУ від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил 

надання послуг з вивезення побутових відходів», керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет селищної ради 

 

В И Р І Ш И В  :  

 

1. Встановити тарифи на послуги по вивезенню твердих побутових відходів, що 

надає КП «УЖКГ «Гостомель»»:  

 для населення приватного сектору - 18,12 грн. на 1 мешканця, з урахуванням 

ПДВ; 

 для населення в розрахунку за контейнер 1 м.куб. – 96,23 грн., з урахуванням 

ПДВ; 

 для бюджетних організацій  –  99,79 грн. за 1 м.куб., з урахуванням ПДВ. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Штутмана Є.А. 

 

Селищний голова                 Ю.І. Прилипко 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 



Заступник селищного голови                 Є.А. Штутман 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 
 

 

 

 

 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 59                                                                                           «07» червня 2017  року 
 

Про приведення  тарифів ДП «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби 

України (№ 85) з водопостачання до рівня 

економічно обгрунтованих   
 

      Розглянувши лист директора ДП «Підприємство Державної кримінально-

виконавчої служби України (№ 85) від 12.05.2017р. №20/п-136 щодо приведення 

тарифів з водопостачання до рівня економічно обгрунтованих, керуючись п. 2 ст. 

28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 

селищної ради 

  

                                                 В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити з 01 червня  2017 року ДП «Підприємство Державної кримінально-

виконавчої служби України (№ 85) тарифи з водопостачання до рівня 

економічно обгрунтованих: 

 

- плата за водопостачання для групи споживачів (населення) приватного 

сектору за 1 м3 у місяць – 6,852 грн. з ПДВ  

 

- плата за водопостачання для групи споживачів (населення) комунального 

сектору за 1 м3 у місяць – 7,344 грн. з ПДВ  

 

2. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти  на  заступника  

селищного  голови  Штутмана Є.А. 

 

 

Селищний голова              Ю.І. Прилипко 



Керуючий справами                       С.В. Чечко 

Заступник селищного голови Є.А. Штутман 

Начальник юридичного відділу             В.В. Чернуха 

 

 

 

 

 

 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 60    07 червня 2017 року 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт доріг по 

вул.Дніпровська та вул.Центральна 

 

Враховуючи експертні звіти Державного підприємства «Державний науково-

дослідний та проектно-вишукувальний інститут 

«НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»», щодо розгляду кошторисної частини 

проектної документації по робочих проектах капітального ремонту доріг в селищі 

Гостомель Київської області  по вул. Дніпровська та вул. Центральна, 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  :  

3. Затвердити загальний кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту 

у поточних цінах: 

 капітальний ремонт дороги по вул. Дніпровська від №49 до №168-В в селищі 

Гостомель Київської обл. на суму 1054, 790 тис.грн.; 

 капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в селищі Гостомель Київської 

обл. на суму 746, 334 тис.грн. 

 

4. Відділу обліку та звітності провести відповідні розрахунки. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 



голови В.М. Саєнка. 

 

 

Селищний голова                 Ю.І. Прилипко 

 

Керуючий справами                 С.В. Чечко 

 

Заступник селищного голови                 В.М. Саєнко 

 

Начальник юридичного відділу                 В.В. Чернуха 
 

 

  

 

 

 

                                                                     
 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
08290,  селище  Гостомель,  вул.  Свято-Покровська  № 220 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

№ 64          « 07 »  червня  2017 року 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету №99 від 

08.06.2007 року «Про визначення 

місць для тимчасової виїзної торгівлі 

в селищі Гостомель» 
 

З метою якісної організації та проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної 

торгівлі, надання послуг у сфері розваг на території селища Гостомель, забезпечення належного 

підтримання об’єктів благоустрою, розглянувши подання старшого інспектора з благоустрою 

Чемерис С.В., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування» виконавчий комітет 

селищної ради 

     В И Р І Ш И В : 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету «Про визначення місць для тимчасової 

виїзної торгівлі в селищі Гостомель» №99 від 08 червня 2007 року виклавши в наступній 

редакції: 

«1. Визначити та затвердити місця для організації та проведення ярмаркових заходів,  

виїзної та виносної торгівлі, надання послуг у сфері розваг на території селища Гостомель: 

- вул. Мирна – поруч з магазином №84; 

-  вул. Автодорожня – біля прохідної на АНТК «Антонов», напроти зупинки «Військове 

містечко»; 

- перехрестя вулиць Кулішова та Річна; 

- вулиця Незалежності та провулок мікрорайону «Мостище»; 

- садове товариство «Ясна Поляна»; 

- вул. Дніпровська (зона відпочинку біля озера); 

- вул. Проскурівська; 

- вул. Свято-Покровська (зелена зона за автостоянкою, що напроти ринку), площа біля 

культурно-оздоровчого комплексу; 



- вул. Остромирська БК «Чотири Леви». 

2. Дотримання норм безпеки, а саме: електротехнічну, експлуатаційну пожежну безпеку, 

дотримання санітарних норм та підтримання благоустрою навколо місць торгівлі покласти на 

осіб, що здійснюють торгівельну діяльність. 

3. Дозволити торгівлю безалкогольними напоями, овочами, фруктами, іншими 

продуктами харчування, які не потребують спеціального зберігання та промисловими товарами; 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на інспекцію з благоустрою.  

 

     Селищний голова                                   Ю.І Прилипко 

      Керуючий справами                                           С.В. Чечко 

      Старший інспектор з благоустрою               С.В.Чемерис 

     Начальник юридичного відділу                                              В.В Чернуха 

 

                                                                      
 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
08290,  селище  Гостомель,  вул.  Свято-Покровська  № 220 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

№ 65         «07»  червня  2017 року 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету №96 від 

03.07.2013 року «Про визначення 

місць для виїзної торгівлі». 

 

 

З метою якісної організації виїзної торгівлі, забезпечення належного підтримання 

благоустрою зони відпочинку біля озера на розі вулиць Свято-Покровська та Дніпровська, 

розглянувши подання старшого інспектора з благоустрою Чемерис С.В., керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування» виконавчий комітет селищної ради 

 

     В И Р І Ш И В : 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету «Про визначення місць виїзної торгівлі» 

№96 від 02 липня 2013 року виклавши його в наступній редакції: 

1. Дозволити виїзну торгівлю по вулиці Дніпровська ( в районі озера); 

1.1. Встановити кількість торгівельних місць в кількості – 4 ( чотири); 

2. Доручити інспекції з благоустрою видачу дозвільних документів  по заявам фізичних 

осіб – підприємців, які мають намір здійснювати виїзну торгівлю ( при наявності 

документів відповідно до чинного законодавства);  

2.1. Встановити режим роботи: 

        Початок роботи – 08.00 год. 

        Кінець роботи – 22.00 год. 



2.2. Дозволити торгівлю безалкогольними напоями, овочами, фруктами, та іншими 

продуктами харчування, які не потребують спеціального зберігання; 

3.  Дотримання норм безпеки, а саме: електротехнічну, експлуатаційну пожежну безпеку, 

дотримання санітарних норм та підтримання благоустрою навколо місць торгівлі 

покласти на осіб, що здійснюють торгівельну діяльність. . 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на інспекцію з благоустрою.  

 

     Селищний голова                                   Ю.І Прилипко 

           

              Керуючий справами                                           С.В. Чечко 

 

      Старший інспектор з благоустрою                С.В.Чемерис 

 

     Начальник юридичного відділу                                              В.В Чернуха 

 

 


