
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

№ 1                                                                                                  «18» січня 2017 року 

 

Про затвердження плану роботи та 

графіку засідань виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

на І 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 І півріччя 2017 року відповідно Регламенту роботи 

виконавчого комітету Гостомельської селищної ради на першу середу місяця, 

а саме: 

01 лютого 

01 березня 

05 квітня 

03 травня 

07 червня 

 
2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Гостомельської селищної ради 

на І 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 

Заступник селищного голови                    В.М. Саєнко 

Спеціаліст 1 категорії, юрист                     У.Я. Ковальчук 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

від 18 січня  2017р. № 1 

 

 

 

ПЛАН 

роботи виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

на І півріччя 2017 року 

 

Лютий 

1. Про забезпечення проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів 

на території селища Гостомель в особливий період. 

2. Про підсумки роботи державної реєстрації актів цивільного стану у селищі 

Гостомель за 2016 рік. 
 

 

Березень 

1. Про проведення двомісячника благоустрою селища, санітарній очистці та 

озелененню селища. 

2. Про підготовку та проведення роковин Чорнобильської катастрофи 

 

 

Квітень 

1. Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 років та заходи по підготовці 

до опалювального сезону 2017-2018 років. 

2. Про заходи по підготовці та проведенню Дня Перемоги. 

3. Про виконання бюджету селища за 1 квартал 2017 року. 

 

Травень 

1. Про організацію літнього відпочинку учнів шкіл селища Гостомель. 

2. Про організацію зон відпочинку у селищі Гостомель 

 

Червень 

1. Про підсумки двомісячника благоустрою селища, санітарній очистці та 

озелененню селища. 

2. Про роботу адміністративної комісії. 

 

 

 

 

Керуючий справами          С.В. Чечко 

 

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

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 



РІШЕННЯ 

 

№ 2                                                                                      «18» січня 2017 року 

 

 

Про внесення змін до складу комісій 

виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

 

У зв’язку з кадровими змінами та з метою сталої роботи комісій виконавчого 

комітету Гостомельської селищної ради, керуючись Законом України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет:  

 

ВИРІШИВ: 

 

5. Внести зміни до складу комісій: 

a. згідно додатку 1 – житлова комісія; 

b. згідно додатку 2 – комісія з надання одноразової матеріальної допомоги; 

c. згідно додатку 3 - рада опіки та піклування. 

 

6. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради від 03.02.2016р. № 16 «Про внесення змін до 

складу комісій виконавчого комітету Гостомельської селищної ради» та від 

11.05.2016р. № 61 «Про внесення змін до складу комісії виконавчого 

комітету Гостомельської селищної ради». 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Чечко С.В. 

 

Селищний голова                      Ю.І. Прилипко 

Керуючий справами                               С.В. Чечко 

Заступник селищного голови                    В.М. Саєнко 

Спеціаліст 1 категорії, юрист                     У.Я. Ковальчук 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

від 18 січня  2017р. № 2 

 

 

 



ЖИТЛОВА КОМІСІЯ 

 

Голова комісії – Саєнко Василь Михайлович, заступник селищного голови 

Заступник голови комісії – Курамагамедов Іса Асадулович, голова спілки 

«Ветеранів Афганістану» 

Секретар комісії – Чернуха Вікторія Володимирівна, головний спеціаліст, 

юрист 

 

Члени комісії: 

Йовенко Олена Миколаївна - помічник головного інженера ДП «Антонов» 

Закревська Алла Володимирівна – начальник відділу обліку та звітності 

 

 

 

 

Керуючий справами          С.В. Чечко 

 

 

 

 

 
 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

від 18 січня  2017р. № 2 

 

 

 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 

Голова комісії – Саєнко Василь Михайлович, заступник селищного голови 

Заступник голови комісії – Мельник Борис Володимирович, головний лікар 

Гостомельської амбулаторії 

Секретар комісії – Токман Вікторія Петрівна, спеціаліст 1 категорії відділу 

обліку та звітності 

 

Члени комісії: 

Сластьоненко Людмила Петрівна – головний спеціаліст відділу обліку та 

звітності 

Роман Анна Михайлівна – спеціаліст 1 категорії з питань державної реєстрації 

актів цивільного стану 

 

 

 

 

Керуючий справами          С.В. Чечко 

 

 

 



 

 
Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради 

від 18 січня  2017р. № 2 

 

 

 

РАДА ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ 

 

Голова комісії – Саєнко Василь Михайлович, заступник селищного голови 

Заступник голови комісії – Саблук Тамара Юріївна, директор ЗОШ І – ІІІ ст. 

 № 14 м. Ірпеня 

Секретар комісії – Чернуха Вікторія Володимирівна, головний спеціаліст, 

юрист 

 

Члени комісії: 

Роман Анна Михайлівна – спеціаліст 1 категорії з питань державної реєстрації 

актів цивільного стану 

Марченко Микола Олексійович - технічний директор ПАТ «Ветропак 

Гостомельський склозавод» 

 

 

 

 

Керуючий справами          С.В. Чечко 

 

 

 

 


