
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 12                                                                                  «08»  лютого 2017 року 

 

 

Про погодження переліку об’єктів, на 

яких засуджені та порушники можуть 

відбувати громадські роботи  

 

Розглянувши звернення Ірпінського міського відділу КВІ Управління 

державної пенітенціарної служби України в м.Києві та Київській обл., з метою 

належної організації виконання покарань та стягнень у виді громадських робіт та 

налагодження плідної співпраці, керуючись Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” виконавчий комітет:  

 

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, а саме: 

 прибирання вулиць, парків, скверів та іншої території; 

 роботи з благоустрою селища Гостомель; 

 роботи по облаштуванню дитячих та спортивних майданчиків. 

 
2. Відповідальним за проведення робіт призначити начальника КП «УЖКГ 

«Гостомель»». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників селищного 

голови відповідно до розподілу обовязків. 

 

Селищний голова                      Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                               С.В. Чечко 

Заступник селищного голови                    В.М. Саєнко 

Спеціаліст 1 категорії, юрист                     У.Я. Ковальчук 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

№ 11                                                                                    «08»  лютого 2017 року 

 

 

Про підсумки роботи виконавчого 

комітету Гостомельської селищної ради 

з питань державної реєстрації актів 

цивільного стану за 2016 рік 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію спеціаліста 1 категорії Роман А.М. 

про підсумки роботи виконавчого комітету Гостомельської селищної ради з 

питань державної реєстрації актів цивільного стану за 2016 рік, керуючись 

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет:  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію спеціаліста 1 категорії Роман А.М. про підсумки роботи 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради з питань державної 

реєстрації актів цивільного стану за 2016 рік взяти до відому (інформація 

додається). 

 
2. Спеціалісту 1 категорії Роман А.М. у своїй роботі неухильно дотримуватись  

чинного законодавства з питань державної реєстрації актів цивільного 

стану. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови відповідно до розподілу обов’язків. 

 

Селищний голова                      Ю.І. Прилипко 

 

Керуючий справами                               С.В. Чечко 

 

Спеціаліст 1 категорії, юрист                     У.Я. Ковальчук 

 


