
        
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ               
           

Порядок денний  

засідання виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради. 

  01 червня   2016 року 

 

1. Про  підсумки проведення двомісячника з благоустрою селища. 

2. Про встановлення рекламних конструкцій. 
                                                         Доп. Воронецький С.А. – ст.. інс. з благоустрою 
  

3. Про надання дозволу на зрізування дерев.                                                 
                                                        Доп. Богданова Л.Б. – кер. справами 
4. Матеріальна допомога. 

5. Про надання дозволу на масовий захід. 
                                                    Доп. Гончаренко О.О. – заступник селищного голови 

 

6. Квартирні питання. 
                                                     Доп. Чернуха В.В. – юрист 

 

7. Про надання дозволу на облаштування зони відпочинку на озері по вул.. 

Свято – Покровській. 

8. Питання архітектури. 
                                               Доп. Єрмолаєв В.А. – нач. відділу 

9. Різне.   

                   

 

 

                     Керуючий справами                           Л.Б. Богданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



 

 

     
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ               
 

Протокол засідання виконавчого комітету від  

01 червня  2016 року 
 

 

Слухали:  Про підсумки проведення двомісячника з благоустрою 

                 /Доп. Воронецький С.А. – ст.. інспектор  з благоустрою/  / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 68  додається/.   

 

Слухали:  Про  надання дозволу на зрізування дерев 

                 /Доп. Богданова Л.Б. – кер. справами/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  69  додається/.    

 

 

Слухали:  Про надання дозволу на встановлення рекламних конструкцій 

                 /Доп.  Воронецький С.А. – ст.. інспектор  з благоустрою/ 

 Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 70 додається/ 

 

 

Слухали:  Про виділення коштів на виплату одноразової матеріальної допомоги. 

                 /Доп. Гончаренко О.О.  – заступник селищного голови/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 71  додається/.    

 

 

Слухали:  Про взяття на квартирний облік 

                   /Доп. Чернуха В.В. - юрист/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  72 додається/ 

 

 

 Слухали:  Про надання дозволу на облаштування зони відпочинку 

                 /Доп. Гончаренко О.О.  – заступник селищного голови/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 73  додається/.    

 

 

Слухали:  Про надання дозволу на проведення масового заходу 

                 /Доп. Гончаренко О.О.  – заступник селищного голови/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 74  додається/.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Слухали:  Про присвоєння адресних номерів  житловим будинкам ( Максименко М.І., 

Бикова Т.О.. Хомутов О.Г.. Радушинський А.О.. Сапоненко В.З.. Мовчун Л.М.. Сергієнко 

Л.П., Сергієнко В.П.. Матвійчук Г.І.. Жежера Т.М., Кудін В.І., Артєєва В.Г.. Маляренко 

В.В.,   ) 

                 /Доп. Єрмолаєв В.А – нач. відділу / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  75  додається/ 

 

 

 

Слухали:  Про присвоєння адресних номерів  земельним ділянкам ( Гамарник Н.І.. 

Соловей І.В.. Жежера Т.М.. Бєлан В.В.. Скляренко Т.А.. Вовченко Н.В., Сергієнко Л.П., 

Сергієнко В.П.., Гончаренко М.О. Гончаренко О.О., Загородний В.В.. Полоз А.М., ) 

                 /Доп. Єрмолаєв В.А – нач. відділу / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 76  додається/ 

 

 

Слухали:  Про присвоєння адресного номеру виробничій базі 

                 /Доп. Єрмолаєв В.А – нач. відділу / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  77  додається/ 

 

 

Слухали:  Про надання дозволу гр. Лісовій О.Є. на будівництво господарчого блоку . 

                   /Доп. Єрмолаєв В.А – нач. відділу / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  78 додається/ 

 

 

Слухали:  Про зняття з квартирного обліку 

                   /Доп. Чернуха В.В. - юрист/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  79 додається/ 

 

 

Слухали:  Про погодження виготовлення паспорту прив’язки  ( КВПМП «ДІМ»).   

                 /Доп. Єрмолаєв В.А – нач. відділу / 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  80  додається/ 

 

 

 

 

                Селищний голова                                 Ю.І. Прилипко 

 

            

               Керуючий справами                           Л.Б. Богданова 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

                               
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

                  № 68                                                             01  червня  2016 року  

 
Про підсумки проведення  

двомісячника з благоустрою селища 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію  старшого інспектора з благоустрою 

Воронецького С.А. про підсумки проведення двомісячника з благоустрою, який був проведений в 

селищі Гостомель з 07.03.2016 року по 06.05. 2016 року, враховуючи зауваження та пропозиції 

членів виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет Гостомельської селищної ради  

 
                                                    В И Р І Ш И В : 

 1. Інформацію старшого інспектора з благоустрою Воронецького С.А. взяти до відому. 

 2. Оголосити подяку за активну участь  у проведенні двомісячника з благоустрою 

наступним підприємствам, організаціям, установам : 

 ПАТ «Ветропак «Гостомельський склозавод»; 

 ТОВ «Агрохолдинг»; 

 ТОВ «Кюне і Нагель»; 

 ЗОШ І-ІІІ ст. №13; 

 ЗОШ І-ІІІ ст. №14; 

 КП «УЖКГ «Гостомель»: 

 Фізичним особам-підприємцям Османову Т., Вінниченку В. 

 

            3. Вказати на недостатню роботу по виконанню заходів з благоустрою території 

керівництву: 

 СТОВ «Бучанське»; 

 БВК -85; 

    4.   Контроль  за    виконанням   даного   рішення    покласти     на    заступника   селищного  

 голови  Гончаренка О.О. 

           

  

                       Селищний голова                                                           Ю.І. Прилипко 

                       Керуючий справами                                                         Л.Б. Богданова 

   

                       Юрист                                                                                В.В. Чернуха 

 

                       Заступник селищного голови                                          О.О. Гончаренко 

 

 
 

 



 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
                   № 74                                                           01 червня  2016  року 

      

   Про надання дозволу на організацію та проведення  

    масового заходу   в селищі Гостомель  

 Розглянувши звернення директора ТОВ «Компанія «Івентвавілон», яка є 

офіційним представником компанії «Юнілівер Україна» щодо надання дозволу на 

проведення масового заходу «Чаювання»,  керуючись  Законом України „Про місцеве 

самоврядування в Україні ”,   виконавчий комітет  Гостомельської селищної ради  

                                                             ВИРІШИВ :  

1. Надати дозвіл  компанії «Юнілівер Україна» на проведення масового заходу 

«Чаювання», на озері по вулиці Свято – Покровській на території зони відпочинку 18 

червня 2016 року. 

2.  Організатори заходу зобов’язані: 

 мати розпізнавальні знаки організатора заходу; 

 забезпечити безпеку учасників заходу; 

 забезпечити дотримання учасниками заходу громадського порядку; 

 здійснювати контроль за дотриманням правил та нормативних актів щодо 

заборони торгівлі спиртними напоями: 

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

безпеку, дотримання санітарних норм та підтримання благоустрою під час проведення 

заходу покласти на компанію «Юнілівер Україна». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови 

Гончаренка О.О.  

 

                       Селищний голова                                                              Ю.І. Прилипко 

   

                       Керуючий справами                                                         Л.Б. Богданова 

   

                       Юрист                                                                                В.В. Чернуха 

 

                       Заступник селищного голови                                          О.О. Гончаренко 

 

 



 

 

 


