
 

 
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 

від 2 березня  2016  року 

 

1. Про проведення двомісячника  благоустрою селища. 

2. Про роботу інспекції з благоустрою виконавчого комітету. 

3. Про надання дозволу на розміщення рекламних конструкцій. 
                                        Доп. Воронецький С.А. – ст..  інст.. з благоустрою. 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги. 

5. Про встановлення тарифів на водопостачання за зверненням 

ПБВК – 85. 
                                        Доп. Гончаренко О.О. – заступник селищного голови 

6. Надання дозволу на зрізування дерев. 
                                                                            Доп.  Л.Б. Богданова – кер. справами 

7. Квартирні питання. 
                                        Доп. Чернуха В.В. - юрист 

8. Питання відділ містобудування та архітектури.  
                                  Доп. Єрмолаєв В.А. – начальник відділу містобудування та архітектури 

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  

02 березня  2016 року 
 

 

 

Слухали:  Про проведення двомісячника з благоустрою селища Гостомель 

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

 Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 25 додається/ 

 

 

Слухали:  Про роботу інспекції з благоустрою селища Гостомель 

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

 Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 26 додається/ 

 

 

Слухали:  Про надання дозволу на встановлення рекламних конструкцій 

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

 Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 27 додається/ 

 

Слухали:  Про  надання дозволу на зрізування дерев 

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

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  28  додається/.    

 

Слухали:  Про встановлення тарифів на водопостачання.. 

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

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 29  додається/.    

 

 

Слухали:  Про виділення коштів на виплату одноразової матеріальної допомоги. 

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

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 28  додається/.    

 

 

Слухали:  Про взяття на квартирний облік 

                   /Доп. Чернуха В.В. - юрист/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  31 додається/ 

 

 

Слухали:  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 247 від 14 грудня 2007 р. 

                   /Доп. Чернуха В.В. - юрист/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  32 додається/ 

 

 



Слухали:  Про присвоєння адресних номерів  об’єктам нерухомого майна за заявою 

голови Гостомельського споживчого товариства. 

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

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  33  додається/ 

 

 

Слухали:  Про присвоєння адресних номерів  земельним ділянкам (Писаченко В.П., 

Дубінчук О.В., Недогибенко В.О.. Смірнова Н.М.. Соловей І.М., Рожнов М.М., 

Можарський В.В., Пендюренко  та Кабанець, Ангел І.Я., Сіренко М.М., СТОВ 

«Бучанське») 

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

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення № 34  додається/ 

 

 

Слухали:  Про присвоєння адресних номерів  житловим будинкам (Лопуга В.Г.. 

Уховський П.Д., Мельник В.М., Кукса Г.І.   ) 

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

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  35  додається/ 

 

 

Слухали:  Про затвердження списків осіб , які перебувають на квартирному обліку при в/ч  

                  3018 Національної гвардії України. 

                   /Доп. Чернуха В.В. - юрист/ 

Вирішили: Прийняти рішення виконкому / рішення №  36 додається/ 

 

 

Слухали:  Про надання дозволу на демонтаж та припинення права власності 

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

Вирішили: Прийняти рішення виконкому /рішення №  37  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 

  
                   №  25                                                                                   02  березня 2016  року 

 

Про проведення двомісячника з благоустрою території селища Гостомель 

 

           З метою поліпшення благоустрою селища, доріг та прилеглих до них територій, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної 

ради 

В И Р І Ш И В : 

 1. Провести двомісячник по благоустрою території в селищі Гостомель з 07 березня 

2016 року по 07 травня 2016 року. 

            1.1.  провести в селищі Гостомель суботник (березень, квітень);  

            1.2.  прийняти участь у Всесвітньому Дні Довкілля  16 квітня 2016; 

 2. Для організації двомісячника, контролю за його ходом та підведення підсумків 

по його проведенню, утворити при виконавчому комітеті робочу групу  /додаток 1/. 

 3. При розробці заходів по проведенню двомісячника, керівникам підприємств та 

організацій всіх форм власності передбачити посадку зелених насаджень, ремонт та 

фарбування парканів, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.  

 4. Власникам приватних садиб  провести благоустрій  та постійно утримувати в 

належному стані прилеглі до будинків і садиб території,  не допускати складування 

будівельних матеріалів за межами власних земельних ділянок, відремонтувати та 

пофарбувати паркани та інше. 

 5. Керівникам лісових господарств, розміщених  на території селища привести в 

належний санітарний стан  лісосмуги вздовж доріг, очистити їх від сміття. 

            6. Робочій групі при виконавчому комітеті Гостомельської селищної ради 

розробити план заходів по проведенню двомісячника  по благоустрою  /додаток 2/. 

7. Керівникам підприємств інформувати виконавчий комітет Гостомельської 

селищної ради про проведену роботу по благоустрою прилеглої території під час 

двомісячника благоустрою на засіданні виконавчого комітету  в червні  2016 року. 

8. Рішення виконавчого комітету є обов’язковим для виконання всіма 

підприємствами, установами, організаціями розміщеними на території селища та 

громадянами селища. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Гончаренка О.О. 

                                              

Селищний голова                                                                  Ю.І. Прилипко 

  

Керуючий справами                                                              Л.Б. Богданова 

   

                      Заступник селищного                                        О.О. Гончаренко 

                       голови   

                       Юрист                                                                  В.В. Чернуха 

 

 



Додаток №1 
До рішення  виконкому № 25     від  02 березня 2016  року 

 

Склад робочої групи 

                              з  організації двомісячника з благоустрою, 

                           контролю за його ходом та підбиттям підсумків 

 

 
          Керівник групи   Гончаренко О.О.  – заступник селищного голови; 

 

         Члени групи: 

1. Воронецький С.А. – старший інспектор з благоустрою; 

2. Єрмолаєв В.А. – начальник відділу містобудування та архітектури; 

3. Штутман Є.А. – начальник КП «УЖКГ «Гостомель»; 

4. Саблук Т.Ю. . – директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 14; 

5. Мельник Б.В. – завідувач амбулаторією; 

6. Спєвак М.О. – селищна поліція; 

7. Легоміна О.М. -  СТОВ «Бучанське»; 

8. Марченко М. О. - технічний директор АТ «Ветропак Гостомельський склозавод» 

           

 

 

 

 

                     Керуючий справами                        Л.Б. Богданова  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 
  До рішення  виконкому Гостомельської селищної ради 

 № 25     від  02  березня 2016  року 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

 

1. Ліквідація смітттєзвалища на кладовищах селища. 
                                                                КП «УЖКГ «Гостомель» 

2. Впорядкування братських могил. 
                                                                            Школа № 15 

                                                                             школа № 16 

                                                                            КП «УЖКГ «Гостомель»  

3. Впорядкування кладовищ, пам’ятників, меморіальних місць. 
                                                                     КП «УЖКГ «Гостомель» 

                                                                                   Школи № 13, 1, 15, 16; 

4. Благоустрій ринку по вулиці Свято-Покровській та прилеглої до ринку території. 
                                                               Дирекція ринку. 

5. Санітарна чистка та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних  

житлових будинків. 
                                                                     КП «УЖКГ «Гостомель» 

                                                                                  Мешканці будинків 
6. Санітарна чистка берегів ставків та озер. 
                                                               КП «УЖКГ «Гостомель» 

                                                                           Інспекція з благоустрою 

                                                                          Власники та орендарі 

                                                                          Товариство рибалок 

7. Санітарна чистка та благоустрій зовнішніх територій підприємств всіх форм 

власності. 
                                                               Керівники підприємств 
8. Ремонт та пофарбування дитячих ігрових майданчиків. 
                                                               КП «УЖКГ «Гостомель» 

9.   Санітарна очистка, парків, скверів, зон відпочинку, насадження дерев. 
                                                               КП «УЖКГ «Гостомель» 

10. Проведення роботи з власниками індивідуальних житлових будинків по 

проведенню благоустрою прибудинкових територій та постійному утриманню в 

належному санітарному стані. 
                                                                      Інспекція з благоустрою 

                                                                                    Депутати селищної ради 

 

 

                                        

 

               

                  Керуючий справами                        Л.Б. Богданова  

  

 

 

 



 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

  

 
                   №  26                                                                  02  березня 2016 року 

 

 

Про роботу інспекції з благоустрою селища Гостомель 

 

           Заслухавши та обговоривши інформацію старшого інспектора з благоустрою 

Воронецького С.А.  про роботу інспекції з благоустрою при виконавчому комітеті, 

враховуючи пропозиції та зауваження членів виконавчого комітету,  керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком селищної ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

   1. Інформацію старшого інспектора з благоустрою Воронецького Сергія 

Антоновича   взяти до відома.  

                                                                                         /Інформація додається/ 

             2. В подальшій роботі інспекції з благоустрою: 

 приділяти більше уваги контролю за дотриманням Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти і порядку на території  селища Гостомель; 

 проводити рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, 

організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою населених 

пунктів; 

 вживати заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і 

порушують стан благоустрою селища Гостомель; 

             3. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на заступника  селищного       

          голови  Гончаренка Олексія Олександровича. 

 

 

 

                       Селищний голова                                               Ю.І. Прилипко 

  

                       Керуючий справами                                          Л.Б. Богданова 

   

                      Заступник селищного                                        О.О. Гончаренко 

                       голови   

                       Юрист                                                                  В.В. Чернуха 

 



 

 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
                   № 29                                                             02 березня 2016  року 

 
      

   Про приведення  тарифів ПБВК – 85 з водопостачання  

   до рівня економічно обгрунтованих   

 

            Розглянувши та обговоривши лист директора  ПБВК – 85 щодо приведення тарифів 

з водопостачання до рівня економічно обгрунтованих,  керуючись Постановою 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг № 2868 від 26.11.2015 року, ст.. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет селищної ради 

  

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити з 01 березня 2016 року  ПБВК – 85 тарифи з водопостачання до рівня 

економічно обгрунтованих : 

                   Для І групи споживачів ( населення): 

                   За 1 куб. м водопостачання – 4, 94 грн. ( з ПДВ)   

 

2. Керуючому справами  виконавчого комітету Богдановій Ларисі Борисівні  

оприлюднити  дане рішення на офіційному  сайті селища Гостомель. 

1. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти  на  заступника  

селищного 

голови  Гончаренка О.О. 

 

                                              

 

                       Селищний голова                                               Ю.І. Прилипко 

  

                       Керуючий справами                                          Л.Б. Богданова 

   

                      Заступник селищного                                        О.О. Гончаренко 

                       голови   

 

                       Юрист                                                                  В.В. Чернуха 

 

 

 

 

 

 

      


