
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця  Свято-Покровська,  № 125 

 

Відповідно  до частини 3 пункту 5 ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюємо рішення 50 

сесії  Гостомельської селищної ради \/ІІ скликання від   21 березня   2019  р. (І засідання)та  

від 04 квітня 2019 р. (ІІ засідання) 

1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради № 771-48-VII від  20 грудня 
2018 року  «Про бюджет селища Гостомель на 2019  рік» 
Рішення № 822-50-VІІ    
2. Про надання матеріальної допомоги громадянам селища Гостомель : Мухоїд Н.М., Андрвєнко 
В.Б., Кириченко Ю.А., Романенко К.С., Вовченко О.П., Сидорук І.В., Вознюку М.В., Мамчур С.А., 
Поляновському І.Й., Семенову О.М., Романюк Г.В., Турок М.П., Войницькій Н.В., Соловйову А.В., 
Юрчишину І.П., Канюці А.Т., Морозу М.С., Гриценку М.О., Гелі О.Ю. 
Рішення № 823 -50-VІІ   

3. Про розгляд звернення ПП «ІРПІНЬСІНТЕЗ» щодо укладення договору про залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (по об’єкту цілісний 

майновий комплекс вул. Чкалова, 43  
Рішення № 824-50-VІІ    

4. Про розгляд звернення ФОП Сукало О.А. щодо укладення договору про залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель ( по об’єкту вул. 

Свято – Покровська, 9-В )  

Рішення № 825-50-VІІ    

5. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питання надання в 

оренду комунального майна  

Рішення № 826-50-VІІ    

6. Про створення відділу контролю за  благоустроєм виконавчого комітету Гостомельської 

селищної ради  
Рішення № 827-50-VІІ    

7. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №772-48-VІI  від 20 грудня 

2018 року «Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого 

комітету, фізичної культури і спорту на 2019 рік»  

Рішення № 828-50-VІІ    

8. Про затвердження програми місцевого значення «Програма здійснення землеустрою на 

території селища Гостомель на 2019 рік»  

Рішення № 829-50-VІІ    

9. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №534-32-VІI  від 21 грудня 

2017 року «Про затвердження програм місцевого значення селища Гостомель на 2018 - 2019 

рік» 

Рішення № 829/1-50-VІІ    

10. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №535-32-VІI  від 21 грудня 

2017 року «Про затвердження програми соціального – економічного і культурного розвитку 

селища Гостомель на 2018 - 2019 рік»  

Рішення № 830-50-VІІ    



11. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №188-09-VІI  від 07 липня 

2016 року «Про створення  тендерного комітету та затвердження Положення про тендерний 

комітет Гостомельської селищної ради» 

Рішення № 831-50-VІІ    

12. Про погодження проектно-кошторисної документації та будівництво дороги в селищі 

Гостомель (щодо будівництва дороги від вул. Кільцева,9-б до вул. Мисливська,8-а, від вул. Б.Ступки,1  

до вул. Б.Ступки, 17, від вул. Мисливська,23 до вул. Мисливська,45 та від вул. Мисливська,22 до вул. 

Мисливська,16 ТОВ «ПАРК ТАУН») 
Рішення № 832-50-VІІ    

13. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №701-42-VII від 03.09.2018 року 

«Про делегування комунальному підприємству «Гостомель Житлоінвест» Гостомельської 

селищної ради повноважень замовника на будівництво нової дороги» 

Рішення № 833-50-VІІ    

14. Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська 

агломерація» 

Рішення № 834-50-VІІ    

15. Про звернення до ІМР щодо ремонту Ірпінської ЗОШ №16  

Рішення № 835-50-VІІ   по даному питанню додається 

16. Про врегулювання земельних відносин 

Доповідають : Андросова В.А. – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів 

Борисова Л.В. –  головний спеціаліст-архітектор селищної ради 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 836-50-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» 
орієнтовною площею 0,0040 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під ТП-10/0,4 кВ по вул. 

Кільцевій в селищі Гостомель.»  

Рішення № 837-50-VІІ   «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» 

орієнтовною площею 0,0097 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під ТП-10/0,4 кВ та під 11 

опорами ПЛЗ-10кВ  по вул. Я. Мудрого та Ярмарковій  в селищі Гостомель.»  

Рішення № 838-50-VІІ   «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної власності площею 0,0750 га по вул. Свято-

Покровській, 73-б/4 в сел. Гостомель з земель «для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» на землі «для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти»»  

Рішення № 839-50-VІІ   «Про надання гр. Гамалії Л.І.  дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площею 1,0022 га для 

будівництва та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для будівництва виробничо-складських 

приміщень) по вул. Б.Хмельницького, 65-в в селищі Гостомель»  

Рішення № 840-50-VІІ   «Про надання в оренду ТОВ «Вектор» земельної ділянки площею 0,0201 

га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Свято-Покровській, 11-а в селищі 

Гостомель.»  

Рішення № 841-50-VІІ   «Про надання гр. Мурадяну А.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0050 га в оренду для 

будівництва і обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину) по вул. Свято-

Покровській, 9-ж в селищі Гостомель.»  

 



Рішення № 842-50-VІІ   «Про погодження  видобування корисних копалин місцевого значення і 

торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів на земельній ділянці приватної власності 

площею 1,26 га в селищі Гостомель, яка належить гр. Штодлеру Ю.Д.»  

Рішення № 843-50-VІІ   «Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №238-12-VІІ від 

16.09.2016 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки» площею 0,0493 га для ведення особистого селянського господарства 

по пров. Лазурному, 7 в сел. Гостомель на ім’я гр. Лісовської Л.Д. на користь онуки гр. Панченко 

Г.М.»  

Рішення № 844-50-VІІ   «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва» на ім’я гр. Панченко 

Г.М.»  

Рішення № 845-50-VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки»  на ім’я : гр. Оленич І.Г., Дутко Л.А., Корченка О.В., 

Кузьменко Г.С.,Орлова О.С., Завірюхи П.М., Ярової М.І. 

Рішення № 846-50-VІІ «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для ведення осг»  на ім’я : гр. Луценко І.В., Микитенко 

В.Я. 

Рішення № 847-50-VІІ «Про внесення змін до рішення №583-34-\/ІІ від 20.02.2018 р. «Про 

створення тимчасової контрольної комісії Гостомельської селищної ради з питань 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами в  селищі Гостомель»  

Рішення № 848-50-VІІ «Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Гостомельської селищної ради» 

СЕСІЮ  ЗАКРИТО. 

 

Головуючий                                                                        Прилипко Ю.І.  

 Селищний голова 

 

 Секретаріат                                                                        О.В. Кислиця, О.В. Чорна 

                                                                                        Депутати Гостомельської селищної  ради 

 

 
ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА  50 СЕСІЇ 

 
ПРОТОКОЛ СЕСІЇ 

1. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №771-48-VII від 20.12.2018 

року «Про бюджет селища Гостомель на 2019 рік» 

2. Про виділення матеріальної допомоги: гр. Сидорчук І.В., Вовченко О.П., Андрієнку В.Б., 

Романенко К.С., Кириченку Ю.А., Вознюку М.В., Мамчур С.А., Поляновському І.Й., Семеневу 

О.М. Романюк Г.В., Турок М.П., Юрчишину І.П., Соловйову А.В., Войцицькій Н.В. , Канюці А.Т., 

Гриценко М.О., Морозу М.С., Мухоїд Н.М., Гелі О.Ю. 

3. Про розгляд звернення ПП «ІРПІНЬСІНТЕЗ» щодо укладення договору про залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель (по об’єкту цілісний 

майновий комплекс вул. Чкалова, 43 (по зведеному кошторисному розрахунку))  

4. Про розгляд звернення ФОП Сукало О.А. щодо укладення договору про залучення коштів 

замовників будівництва об’єктів архітектури, що здаються в експлуатацію, на розвиток 

інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища Гостомель ( по об’єкту вул. 

Свято – Покровська, 9-В (будівництво магазину) (по зведеному кошторисному розрахунку))  

5. Про затвердження протоколів засідання конкурсної комісії по розгляду питання надання в 

оренду комунального майна  



6. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №772-48-VІI  від 20 грудня 

2018 року «Про структуру та чисельність працівників апарату селищної ради, її виконавчого 

комітету, фізичної культури і спорту на 2019 рік» : 

* щодо виведення двох  посад інспекторів з благоустрою та введення трьох посад : начальника 

відділу з благоустрою, головного спеціаліста, спеціаліста першої категорії ; 

* щодо введення посади державного реєстратора ; 

* щодо підвищення категорії паспортисту. 

7. Про затвердження програми місцевого значення селища Гостомель на 2019 рік (програма 

здійснення землеустрою на території селища Гостомель на 2019 р., та програма благоустрою 

селища Гостомель на 2018-2019 р.р. (додаток №4))  

8. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №535-32-VІI  від 21 грудня 

2017 року «Про затвердження програми соціального – економічного і культурного розвитку 

селища Гостомель на 2018 - 2019 рік»  

9. Про внесення змін до рішення сесії Гостомельської селищної ради №188-09-VІI  від 

07.07.2016року «Про створення  тендерного комітету та затвердження Положення про 

тендерний комітет Гостомельської селищної ради» (щодо введення до складу кандидатури 

головного спеціаліста-юриста Гусєвої Ю.М., посади інспектора держархбудконтролю, та по заявї  

депутатів- Шальман Т.М., Поповичука О.М., Марчука Ю.В., Прилипко О.Ю. залучити до роботи 

тендерного комітету) 

10. Про погодження проектно-кошторисної документації щодо будівництва дороги від вул. 

Кільцева,9-б до вул. Мисливська,8-а, від вул. Б.Ступки,1  до вул. Б.Ступки, 17, від вул. 

Мисливська,23 до вул. Мисливська,45 та від вул. Мисливська,22 до вул. Мисливська,16 ТОВ 

«ПАРК ТАУН»  

11. Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради №701-42-VII від 03.09.2018 року 

«Про делегування комунальному підприємству «Гостомель Житлоінвест» Гостомельської 

селищної ради повноважень замовника на будівництво нової дороги» 

12. Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Київська 

агломерація» 

13. Про звернення до Комітету ВР України з питань податкової та митної політики щодо 

прийняття проектів ЗУ №9519 та №9519. 

14.Про створення відділу з благоустрою виконавчого комітету Гостомельської селищної ради 

15.Про звернення до ІМР щодо передбачення коштів  для ремонту Ірпінської ЗОШ №16 (по 

зверненню депутата Чорної О.В.) 

 

Результати поіменного голосування 

 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6 (1) 6 (2) 

1 Прилипко Ю.І. за за  за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за за утрим утрим 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за утрим за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за за за утрим утрим 

8 Коваленко Р.В. за за за за за утрим утрим 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за утрим утрим 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за утрим 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній за за за за утрим 

12 Марчук Ю.В. за  за за за  за утрим утрим 



13 Матусяк О.І. за за за за за утрим утрим 

14 Мілевська З.П. за за за за за за за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за  за за за за утрим утрим 

17 Писанка Є.О. за за за за за утрим утрим 

18 Поповичук О.М. за за за за за за утрим 

19 Прилипко О.Ю. за  за  за  за  за  утрим утрим 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за утрим 

22 Товстоног О.П. за за за за за за утрим 

23 Туровський А.А. за за за за за проти утрим 

24 Філіпчук В.В. за за за за за за утрим 

25 Чемерис С.В. за за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за утрим 

27 Шальман Т.М. за не голосує за за за за утрим 

  «За»  -24 «За»  -23 «За»  -25 «За»  -25 «За»  -25 «За»  -14 «За»  - 7 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
6 (3) 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1 Прилипко Ю.І. за за за за за за за 

2 Гамарник Р.І. за за за за відсутній за за 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за не голосує за 

5 Дудник Н.Ю. за за за за за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за за 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за за 

11 Мамчур С.О. за за за за за за за 

12 Марчук Ю.В.  за  за  за  за  за  за  за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

14 Мілевська З.П. за за за за відсутня відсутня за 

15 Мовчун Т.М. за за за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за за за за за за за 

17 Писанка Є.О. за за за за за за за 

18 Поповичук О.М. за за за за за за за 

19 Прилипко О.Ю.  за  за  за  за  за  за  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за за 

22 Товстоног О.П. за за за за за за за 

23 Туровський А.А. за за за за за за за 



24 Філіпчук В.В. за за за за відсутній відсутній за 

25 Чемерис С.В. за за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за за 

27 Шальман Т.М. за за за за за за за 

  «За»  -25 «За»  -25 «За»  -25 «За»  -25 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -25 

 

Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
13. 14. 15. 

1 Прилипко Ю.І. за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній утрим за 

3 Діденко В.М. утрим за за 

4 Дубас В.В. утрим утрим за 

5 Дудник Н.Ю. за за за 

6 Жабченко С.А. відсутній відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. утрим утрим за 

8 Коваленко Р.В. за утрим за 

9 Лінчук Ж.В. утрим за за 

10 Мамчур О.Д. за за за 

11 Мамчур С.О. за за за 

12 Марчук Ю.В.  проти утрим  за 

13 Матусяк О.І. утрим утрим за 

14 Мілевська З.П. відсутня за відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за за 

16 Паламарчук О.В. утрим утрим за 

17 Писанка Є.О. утрим утрим за 

18 Поповичук О.М. утрим за за 

19 Прилипко О.Ю. утрим утрим  за 

20 Скрябін С.М. відсутній відсутній відсутній 

21 Смолянчук О.О. за за за 

22 Товстоног О.П. за за за 

23 Туровський А.А. проти проти за 

24 Філіпчук В.В. відсутній за відсутній 

25 Чемерис С.В. за за за 

26 Чорна О.В. утрим за за 

27 Шальман Т.М. за за за 

  «За»  -10 «За»  -15 «За»  -23 

 

Перше засідання 50 сесії закрито. 

Головуючий : Прилипко Ю.І. – селищний голова 

Секретаріат : Чорна О.В., Кислиця О.В. – депутати ради 

Лічильна комісія : Прилипко О.Ю., Матусяк О.І., Мовчун Т.М. 

 

 



П”ЯТИДЕСЯТА  СЕСІЯ   СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ  

 (ІІ засідання) 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ   

- Про врегулювання земельних відносин: 
1.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на 

умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» орієнтовною площею 0,0040 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під ТП-10/0,4 кВ по вул. Кільцевій в 

селищі Гостомель. 

2. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на 

умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» орієнтовною площею 0,0097 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під ТП-10/0,4 кВ та під 11 опорами ПЛЗ-

10кВ  по вул. Я. Мудрого та Ярмарковій  в селищі Гостомель 

3.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності 

площею 0,0750 га по вул. Свято-Покровській, 73-б/4 в сел. Гостомель з земель «для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» на землі «для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти». 

4.Про надання гр. Гамалії Л.І.  дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки площею 1,0022 га для будівництва та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для будівництва виробничо-складських 

приміщень) по вул. Б.Хмельницького, 65-в в селищі Гостомель (відповідно до договору оренди). 

5.Про надання в оренду ТОВ «Вектор» земельної ділянки площею 0,0201 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Свято-Покровській, 11-а в селищі Гостомель. (на 1 рік з умовою перенесення громадської зупинки) 

6.Про надання гр. Мурадяну А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,0050 га в оренду для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину) по 

вул. Свято-Покровській, 9-ж в селищі Гостомель. 

7.Про надання згоди (дозволу) на видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням 

спеціальних технічних засобів на земельній ділянці приватної власності площею 1,26 га в селищі Гостомель, яка належить гр. 

Штодлеру Ю.Д. 

8.Про відміну рішення Гостомельської селищної ради №238-12-VІІ від 16.09.2016 року «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки» площею 0,0493 га для ведення особистого 

селянського господарства по пров. Лазурному, 7 в сел. Гостомель на ім’я гр. Лісовської Л.Д. на користь онуки гр. Панченко 

Г.М.. 

9.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

дачного будівництва:  

1 Панченко Ганна 

Михайлівна 

сел. Гостомель, пров. Лазурний, 7  0,0493 

10.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: 
1 Оленич Інна Григорівна сел. Гостомель, вул. Черняхівського, 12-а  0,1230 

2 Кузьменко Галина Степанівна сел. Гостомель, вул. Я. Мудрого, 4-б 0,0600 

3 Корченок Олександр Володимирович сел. Гостомель, вул. Ярова, 229-а 0,1500 

4 Дутко Лілія Анатоліївна сел. Гостомель, вул. Ярова, 174-г 0,0971 

5 Ярова Маріанна Іванівна сел. Гостомель, вул. Дачна, 69-г 0,0650 

6 Завірюха Петро Миколайович сел. Гостомель, вул. Ватутіна, 6 0,1000 

7 Орлов Олексій Сергійович сел. Гостомель, вул. Приозерна, 84-а 0,0356 

11.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства:  
1 Луценко Ірина Володимирівна сел. Гостомель, вул. Берегова, 1 0,0483 

2 Микитенко Валентина Яківна сел. Гостомель, пров. Лазурний, 8 0,0442 

12.  Про внесення змін до рішення про створення тимчасової контрольної комісії 

 

 

 

Результати поіменного голосування 



 

№ 

 

ПІБ депутата  1. 2. 3. 4. 5. 6  7 

1 Прилипко Ю.І. за відсутній за за за за за 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за за за за за за 

4 Дубас В.В. за за за за за за за 

5 Дудник Н.Ю. за відсутня за за за за за 

6 Жабченко С.А. за відсутній за за за за за 

7 Кислиця О.В. за за за за за за за 

8 Коваленко Р.В. за за за за за за за 

9 Лінчук Ж.В. за за за за за за утрим 

10 Мамчур О.Д. за за за за за за утрим 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. за  за за за за відсутній за 

13 Матусяк О.І. за за за за за за за 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за відсутній за за за за за 

16 Паламарчук О.В. за  за за за за за за 

17 Писанка Є.О. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

18 Поповичук О.М. за за за за утрим за за 

19 Прилипко О.Ю. за  за  за  за  за  за  за 

20 Скрябін С.М. за за за за за за за 

21 Смолянчук О.О. за за за за за за за 

22 Товстоног О.П. за за за за за за за 

23 Туровський А.А. за за за за за за за 

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній 

25 Чемерис С.В. за за за за за за за 

26 Чорна О.В. за за за за за за проти 

27 Шальман Т.М. за за за за за за утрим 

  «За»  -22 «За»  -18 «За»  -22 «За»  -22 «За»  -21 «За»  -22 «За»  -18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати поіменного голосування 

 

 

№ 

 

 

ПІБ депутата  
8 9. 10. 11. 12. 

1 Прилипко Ю.І. за за  за відсутній 

2 Гамарник Р.І. відсутній відсутній  відсутній відсутній 

3 Діденко В.М. за за  за відсутній 

4 Дубас В.В. за за  за за 

5 Дудник Н.Ю. за за  за за 

6 Жабченко С.А. за за  відсутній відсутній 

7 Кислиця О.В. за за  за утрим 

8 Коваленко Р.В. за за  за за 

9 Лінчук Ж.В. за за  за за 

10 Мамчур О.Д. за за  за за 

11 Мамчур С.О. відсутній відсутній  відсутній відсутній 

12 Марчук Ю.В. відсутній відсутній  за за 

13 Матусяк О.І. за за  за за 

14 Мілевська З.П. відсутня відсутня  відсутня відсутня 

15 Мовчун Т.М. за за  за відсутній 

16 Паламарчук О.В. за за  за утрим 

17 Писанка Є.О. відсутній відсутній  відсутній відсутній 

18 Поповичук О.М. за за  відсутній відсутній 

19 Прилипко О.Ю.  за  за   за  за 

20 Скрябін С.М. за за  за за 

21 Смолянчук О.О. за за  за за 

22 Товстоног О.П. за за  за за 

23 Туровський А.А. за за  за за 

24 Філіпчук В.В. відсутній відсутній  відсутній відсутній 

25 Чемерис С.В. за за  за за 

26 Чорна О.В. за за  за за 

27 Шальман Т.М. за за  за за 

  «За»  -22 «За»  -22 Рішення 

прийнято 

«За»  -20 «За»  -15 

 

 

Друге засідання 50 сесії закрито. 

 

Головуючий : Прилипко Ю.І. – селищний голова 

Секретаріат : Чорна О.В., Кислиця О.В. – депутати ради 

 

Лічильна комісія : Прилипко О.Ю., Матусяк О.І., Мовчун Т.М. 

 

 

 
 


