
  

 

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                             № 2/1 

с. Гатне 
 

Про організацію цивільного захисту 

на території Гатненської сільської 

ради  на 2022 рік      

  

Відповідно до статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою реалізації повноважень, визначених частиною другою 

статті 19 Кодексу цивільного захисту України,  організації та забезпечення   

цивільного захисту на території громади Гатненської сільської 

ради, визначення складу органів управління та сил цивільного захисту 

громади, виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Визначити, що основною метою організації цивільного захисту в   

територіальній громаді Гатненської сільській раді є забезпечення цивільного 

захисту на території громади.  

2. Визначити, що основними завданнями органів управління та сил 

цивільного захисту  територіальної громади Гатненської сільської ради є: 

- забезпечення готовності органів управління цивільного захисту, 

підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації; 

- забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій; 

- навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

- виконання програм, спрямованих на запобігання надзвичайним 

ситуаціям, забезпечення сталого функціонування комунальних 

підприємств, установ та організацій, зменшення можливих 

матеріальних втрат; 

- опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання 

інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від 

наслідків надзвичайних ситуацій; 

- прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних 

ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, 

матеріальних та фінансових ресурсах; 
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- створення, раціональне збереження і використання резерву 

матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації; 

- оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

- своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і 

вжиті заходи; 

- захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

- гасіння пожеж; 

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення 

постраждалого населення; 

- пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх 

виникнення; 

- здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого 

населення; 

- реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від 

наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема осіб (чи їх сімей), що брали 

безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій; 

- інші завдання, визначені законом. 

3. Визначити структуру органів управління та сил цивільного захисту  

територіальної громади у складі: 

3.1. Безпосереднє керівництво діяльністю  територіальної громади з 

реалізації повноважень у сфері цивільного захисту здійснює Гатненський 

сільський голова. 

3.2. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до 

повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів 

цивільного захисту, є виконавчий комітет ради  та  відповідальні особи з 

питань цивільного захисту. 

Відповідальними особами з питань цивільного захисту територіальної 

громади Гатненської сільській раді, із закріпленням територій,  визначити: 

 першого заступника сільського голови Вітенка Сергія Миколайовича 

– село Гатне; 

староста Віто-Поштового старостинського округу Климук  Артем 

Геннадійович – с. Віта-Поштова, с. Юрівка.  

Відповідальним особам з питань цивільного захисту: 

Розробити  Програму цивільного захисту територіальної громади для 

внесення на розгляд сесії  Гатненської сільської ради. 

3.3. Для координації діяльності органів та посадових осіб  

територіальної громади, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою, 

захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні 

ситуації забезпечити роботу Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій територіальної громади (далі - Комісія з питань ТЕБ 

і НС). 
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Визначити, що головою Комісії з питань ТЕБ і НС є за посадою 

сільський голова. 

Забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також 

контролю за виконанням рішень Комісії з питань ТЕБ і НС, виконання 

функцій робочого органу цієї комісії покласти на  першого заступника 

сільського голови Вітенка Сергія Миколайовича. 

3.4. Основними завданнями сил цивільного захисту визначити: 

- проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, захисту населення і територій від них; 

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 

- гасіння пожеж; 

- проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих; 

- надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі 

надзвичайної ситуації. 

Для виконання цих завдань визначити склад сил цивільного захисту   

територіальної громади: 

- місцеві та добровільні пожежно-рятувальні підрозділи; 

- формування цивільного захисту суб’єктів господарювання, що належать 

до сфери їх управління; 

- добровільні формування цивільного захисту. 

3.5. Для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та 

іншими невідкладними роботами у разі виникнення надзвичайної ситуації 

визначити  керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Комісію з питань ТЕБ і НС за участю керівників комунальних підприємств 

громади. 

3.6. Визначити, що безпосередню організацію і координацію аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, у разі її виникнення,  здійснює  Комісія з питань ТЕБ і НС. 

3.7. Визначити, що безпосередню організацію і координацію робіт для 

планування, підготовки та проведення евакуації членів територіальної 

громади  здійснює Комісія з питань ТЕБ і НС. 

4.  Для  організації та забезпечення   цивільного захисту на території 

громади Гатненської сільської ради затвердити: 

- Положення про цивільний захист  територіальної громади  

Гатненської сільської ради, що додається. 

-  План основних заходів цивільного захисту Гатненської сільської ради 

на 2022 рік, що додається. 

- Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Гатненської сільської ради, що додається. 

- Положення про Консультаційний пункт при виконавчому комітеті 

Гатненської сільської ради з організації інформування громадян про 

надзвичайні ситуації та поведінку, якої слід дотримуватися у разі їх 

загрози або виникнення.  
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5. Керівникам структурних підрозділів Гатненської сільської ради та 

підпорядкованим комунальним підприємствам (установам) забезпечити 

виконання вищезазначеного Плану заходів, передбачивши при цьому 

періодичні заслуховування відповідальних за виконання заходів на 

засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Гатненської сільської ради. 

     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань законності, правопорядку, боротьби з 

корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних 

інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації (голова 

комісії -Поштаренко В.В.) 

 

 

 Сільський голова                                              Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                          № 2/2 

с. Гатне 

 

 Про створення   комісії щодо розгляду заяв про 

призначення грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких категорій 

осіб, а також членів їх сімей за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету та визначення  

відповідальної особи 

  

Відповідно до пп. 2 п. «б» ч. 1 ст. 34, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (зі змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання 

забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на 

території інших держав, а також членів їх сімей» (зі змінами), постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України» (зі змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.02.2019 № 206 «Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх 

сімей» (зі змінами), з метою призначення грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,  а також членів 

їх сімей за рахунок коштів державного бюджету, виконавчий комітет 

Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити  комісію щодо розгляду заяв про призначення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій 

осіб, а також членів їх сімей за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету та затвердити її склад згідно додатку 1. 

2. Затвердити Положення про комісію щодо розгляду заяв про 

призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для деяких категорій осіб, а також членів їх  сімей за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету, що додається. 
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3. Визначити відповідальною особою  з питань  призначення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій 

осіб, а також членів їх сімей за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету – начальника  відділу соціального захисту населення Шевченко 

Наталію Василівну. 

4. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Гатненської сільської ради. 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну депутатську 

комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій, освіти, науки, культури та 

туризму (Січкаренко Л.М.) 

 

 

Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Додаток 1 

  до рішення виконавчого комітету   

   від 27  січня 2021 року  № 2/2 

 

СКЛАД 

  комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 

деяких категорій осіб,  а також членів їх сімей за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету 

  

 

ЛЯШУК  

Світлана Миколаївна 

- заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії; 

ЛЄЗНІК 

Михайло Геннадійович 

заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, заступник голови 

комісії; 

ШЕВЧЕНКО 

Наталія Василівна 

начальник відділу соціального захисту населення, 

секретар комісії. 

 

Члени комісії: 

 

ГУРІНЕНКО 

Марія Олександрівна  

- головний бухгалтер; 

КЛИМУК  

Артем Геннадійович  

-староста Віто-Поштового старостинського 

округу; 

ЧЕРНОВА 

 Анна Юріївна 

- юрист; 

ЧЕРНИШ   

Марина Олександрівна 

-  начальник управління ЦНАП; 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету            Лариса СІДЯКІНА 

 

 

   

 

 

 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради  

від 27.01.2022 №2/2 

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про  комісію щодо розгляду заяв про призначення грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а 

також членів їх сімей за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

  

1. Загальні положення 

  

1.1. Комісія щодо розгляду заяв про призначення грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а 

також членів їх сімей за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету (далі – Комісія) створюється з метою прийняття рішення щодо 

призначення (відмови у призначенні) та визначення розміру грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення особам, які 

потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем 

проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР для: 

1.1.1. сімей осіб, визначених абзацами п’ятим – восьмим пункту 1 статті 

10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

1.1.2. осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-

14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; 

1.1.3. сімей учасників бойових дій на території інших держав, 

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

1.1.4. осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на 

території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих 

державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

1.1.5. внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь 

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, 

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
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стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та 

визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно 

до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті  6 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

1.1.6. сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

1.1.7. осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю 

внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі в Революції Гідності, визначених пунктом 

10 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 

1.2. Комісію утворено у відповідності до п. 5 Порядку виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (зі змінами) (далі 

– постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719), п. 5 Порядку 

виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території 

інших держав, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших 

держав, а також членів їх сімей» (зі змінами) (далі – постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.03.2018 № 214), п. 4 Порядку виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України» (зі змінами) (далі – постанова Кабінету Міністрів 

України від 18.04.2018 № 280), п. 5 Порядку виплати грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які 

брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 206 «Питання 

забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції 

Гідності, а також членів їх сімей» (зі змінами) (далі – постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.02.2019 № 206). 
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1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, а також цим Положенням. 

1.4. Положення про Комісію та її персональний склад затверджуються 

рішенням виконавчого комітету міської ради. 

2. Склад Комісії 

2.1. Комісію очолює заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. За відсутності голови Комісії його функції 

здійснює заступник голови Комісії. 

2.2. До складу Комісії входять представники виконавчого органу 

сільської ради, структурних підрозділів з питань соціального захисту 

населення, бухгалтерського обліку та звітності, квартирного обліку, 

правового забезпечення, управління ЦНАП, громадських організацій 

ветеранів (за їх згодою) та депутати сільської ради. 

2.3. Формою роботи Комісії є засідання. 

2.4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

половини членів комісії. 

2.5. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів членів Комісії, 

присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос 

головуючого на засіданні. 

2.6. У разі відсутності відповідального секретаря на засіданні Комісії, 

головуючий доручає тимчасово виконувати функції відповідального 

секретаря іншому члену Комісії, про що зазначається в протоколі засідання 

Комісії. 

2.7. Рішення Комісії оформляється протоколом, який затверджується 

головою та підписується всіма членами Комісії, присутніми на засіданні. 

3. Повноваження Комісії 

До повноважень Комісії належить: 

3.1. Перевірка: 

- наявності статусу осіб, зазначених в п. 1.1 цього Положення; 

- визначення категорії особи, як члена сім’ї особи, яка загинула 

(пропала безвісти), померла; 

- перевірка складу сім’ї осіб, зазначених в п. 1.1 цього Положення; 

- перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік осіб, 

зазначених в п. 1.1 цього Положення та членів сім’ї; 

- факту проживання не менш як один рік у межах однієї області згідно з 

відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених 

осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї 

області не призводить до збільшення розміру компенсації; 

- факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї, які мають 

право на грошову компенсацію; 

- наявності майнових прав на нерухоме майно чи права власності на 

нерухоме майно заявника та  всіх членів сім’ї, на яких розраховується 

грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом п’яти років, що 

передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації; 
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- факту про надання раніше одержувачу грошової компенсації житла 

або виплати грошової компенсації за рахунок коштів субвенції. 

3.2. Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні 

грошової компенсації. 

3.3. Перегляд рішення про призначення грошової компенсації за 

нововиявленими обставинами (у разі зміни у складі сім’ї, зміни показників 

опосередкованої вартості спорудження житла тощо). 

3.4. Визначення розміру грошової компенсації. 

3.5. Одержання в установленому законодавством України порядку 

необхідну для діяльності Комісії інформацію від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності. 

3.6. Вжиття у випадках, передбачених законодавством, відповідних 

заходів щодо забезпечення захисту інформації під час виконання своїх 

повноважень. 

3.7. Вчиняти інші дії, що обумовлені чинним законодавством. 

4. Завдання  Комісії 

4.1. Комісія здійснює повноваження, передбачені постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.10.2016 № 719, постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.03.2018 № 214, постановою Кабінету Міністрів України від 

18.04.2018 № 280, постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 

№ 206, а також іншими нормативно-правовими актами. 

4.2. Розподіл функціональних повноважень членів Комісії здійснюється 

наступним чином: 

4.2.1. Представники  відділу соціального захисту населення надають 

інформацію про: 

- результати перевірки наявності в одержувача грошової компенсації 

відповідного статусу; 

- склад сім’ї одержувача компенсації, на яких розраховується розмір 

грошової компенсації; 

- перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги; 

- перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про 

внутрішньо переміщених осіб; 

- результати перевірки факту спільного або окремого проживання 

членів сім’ї одержувача грошової компенсації, які мають право на грошову 

компенсацію; 

- результати обстеження матеріально-побутових умов заявника; 

- виплату раніше одержувачу грошової компенсації або членам його 

сім’ї грошової компенсації за рахунок коштів субвенції. 

4.2.2. Представники громадської комісії з житлових питань надають 

інформацію про: 

- наявність документів про взяття на квартирний облік одержувача 

грошової компенсації та членів його сім’ї, на яких нараховується грошова 

компенсація; 
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- взяття одержувача компенсації та членів її сім’ї (для малолітніх і 

неповнолітніх дітей за наявності) на квартирний облік із зазначенням дати та 

номера рішення виконавчого комітету міської ради про взяття на облік; 

- надання раніше одержувачу грошової компенсації або членам його 

сім’ї жилого приміщення. 

4.2.3. Представники  управління ЦНАП надають інформацію про: 

- наявність майнових прав на незакінчене будівництвом житло чи права 

власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що 

відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу 

Української РСР одержувача грошової компенсації, а також всіх членів сім’ї, 

на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна 

протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення 

грошової компенсації. 

4.2.4.  Представник правового забезпечення (юрист): 

- бере участь у правовому забезпеченні діяльності Комісії; 

- надає консультації з правових питань, що виникають в ході розгляду 

справ; 

- сприяє правильному застосуванню норм чинного законодавства; 

- у межах повноважень виконує інші доручення голови Комісії, що 

стосуються питань діяльності Комісії; 

-  надає відомості про опосередковану вартість спорудження 1 кв. метра 

загальної площі житла для Київської області на день звернення за грошовою 

компенсацією, визначеною чинними нормативно-правовими актами. 

5. Організація роботи Комісії 

5.1. Голова Комісії: 

- проводить засідання Комісії та головує на них; 

- організовує роботу  Комісії і відповідає за виконання покладених на 

неї функцій; 

- виносить пропозиції щодо складу Комісії; 

- вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Комісії; 

- визначає порядок та місце зберігання документів і матеріалів Комісії. 

5.2. Відповідальний секретар Комісії забезпечує: 

- ведення та оформлення протоколів засідань Комісії; 

- оперативне інформування членів комісії стосовно організаційних 

питань його діяльності; 

- за дорученням голови Комісії виконує організаційну роботу, а також 

забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо 

виділення грошової компенсації, дотримання вимог законодавства з питань 

ведення діловодства під час роботи з документами. 

5.3. Члени Комісії: 

- беруть участь в засіданнях Комісії та прийнятті її рішень; 

- ознайомлюються з усіма документами щодо розгляду, позитивного 

вирішення або відмови  у наданні грошової компенсації; 

- вносять пропозиції на розгляд Комісії; 



  

- висловлюють  окремі думки, які вносяться до протоколів засідань 

Комісії. 

5.4. Члени Комісії зобов’язані дотримуватися вимог чинного 

законодавства України, об’єктивно та неупереджено розглядати заяви 

на  отримання грошової компенсації, забезпечувати збереження 

конфіденційної інформації, що стосується діяльності Комісії. 

5.5. Члени Комісії є відповідальними за прийняті ними рішення 

відповідно до законодавства України. 

5.6. Члени Комісії зобов’язані вживати заходів щодо недопущення 

виникнення конфлікту інтересів, врегулювання реального, потенційного 

конфлікту інтересів. У разі виникнення конфлікту інтересів терміново 

повідомляти  голову комісії, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах 

реального конфлікту інтересів. 

6. Заключні положення 

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття. 

6.2. Заявник має право на оскарження рішення Комісії в порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                   Лариса СІДЯКІНА 
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ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                         № 2/3 

с. Гатне 

 

 Про визначення  переліку  об’єктів та видів 

робіт для відбування  покарання у вигляді 

громадських робіт по Гатненській сільській 

раді на 2022-2025 роки 

 

      Керуючись п.п. 2, п. 1 ст. 38 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.. 36 ч.1 та ч. 5 Кримінально-виконавчого 

кодексу України,  ст. 301 та ст. 3213 Кодексу про адміністративні 

правопорушення, враховуючи запит Фастівського  районного відділу №1 

філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області,  

виконавчий комітет Гатненської сільської ради   

ВИРІШИЛА: 

1.  Визначити  перелік  об’єктів та видів робіт для відбування 

засудженими покарання у вигляді громадських робіт по Гатненській 

сільській раді на 2022-2025 роки  згідно додатку 1. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради   від  09.02.2021 № 1/3 «Про визначення об’єктів 

на території  Гатненської сільської ради для організації проведення 

громадських робіт». 

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Гатненської сільської 

ради. 

4. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови   Вітенка С.М.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку                

(Ворушев С.Є.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 



  

Додаток 1 

  до рішення виконавчого комітету   

   від 27  січня 2021 року  № 2/3 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів робіт для відбування засудженими  

покарання  у вигляді громадських робіт по Гатненській 

сільській раді на 2022-2025 роки  

 

Об’єкти Види робіт 

Сільські 

кладовища сіл 

Гатне, Віта-

Поштова, Юрівка 

- Вирубування чагарників та паростків молодих 

дерев, обрізка сухих гілок; 

- Обкошування бур’янів; 

- Прибирання сухого листя та сміття; 

Амбулаторії 

загальної 

практики-сімейної 

медицини 

- Благоустрій прилеглої території (прибирання 

сухого листя, розчищення снігу, обкошування 

бур’янів); 

Заклади культури 

(клуби сіл Гатне,  

Віта-Поштова) 

- Впорядкування прилеглої території 

(обкошування бур’янів, прибирання сухого 

листя, розчищення снігу ); 

Внутрішні сільські 

дороги 

 

- Обкошування бур’янів на узбіччях доріг; 

- Вирубування паростків молодих дерев; 

- Прибирання сміття; 

- Посипання протиожеледними  матеріалами; 

 Зупинки  

громадського 

транспорту сіл 

Гатне, Віта-Поштова, 

Юрівка 

- Обкошування бур’янів; 

- Прибирання сміття; 

- Дрібний ремонт; 

- Побілка бордюрів. 

Братські могили, 

меморіальні 

комплекси,  пам’ятні 

знаки сіл Гатне, Віта-

Поштова, Юрівка 

 

- Дрібні ремонтні роботи; 

- Впорядкування прилеглої території 

(обкошування бур’янів, вирубування паростків 

молодих дерев, прибирання сухого листя, 

побілка дерев). 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету             Лариса СІДЯКІНА 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                         № 2/4 

с. Гатне 
 

Про  оплачувані суспільно корисні роботи  для 

осіб, на яких накладено стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт на 2022 -2025 роки  
 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» частини першої статті 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.311 , 3251 ,3253 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Наказ Міністерства юстиції 

України "Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у 

вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт» 

19.03.2013  № 474/5, вимогами Закону України від 07 грудня 2017 року № 

2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення 

порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», 

враховуючи запит Фастівського  районного відділу №1 філії Державної 

установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області,  виконавчий комітет 

Гатненської сільської рад 

ВИРІШИВ: 

1. Визначити перелік підприємств, установ, організацій, на яких особи 

залучаються до суспільно корисної праці на виконання постанови суду про   

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт  на 2022-2025 

роки (додаток 1). 

2. Визначити перелік об’єктів та видів робіт на яких особи залучаються до 

суспільно-корисної праці  на виконання постанови суду про адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно корисних робіт  на 2022-2025 роки(додаток № 2). 

3.  Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету  

Гатненської сільської ради  VІІ скликання від  09.02.2021 № 6/4  «Про  

оплачувані суспільно корисні роботи  для осіб, на яких накладене стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт на 2021 рік». 

4. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Гатненської сільської ради. 

5. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови   Вітенка С.М.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, 

реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (Ворушев С.Є.) 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

   Додаток 1 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                            від 27 січня 2022 року № 2/4 

  

Перелік 

 підприємств, установ, організацій, на яких  особи залучають до 

суспільно корисної праці  на виконання постанови суду про   

адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт   

на 2022-2025 роки 

  

 

№ 

 з/п 

Найменування організації, 

підприємства, установи   

Адреса 

1 2 3 

 

1 

 

КП « МКП Гатне» Гатненської 

сільської ради   

 

с. Гатне,  

вул. Київська , 138 

 

2 КП «ВІТА» Гатненської сільської ради с. Юрівка, вул. 

Кооперативна, 2 

 

  

 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                   Лариса СІДЯКІНА 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                  Додаток 2 

                                                                          до рішення виконавчого комітету 

                                                                            від  27 січня 2022 року № 2/4 

  

 

ПЕРЕЛІК  

об’єктів та видів робіт на яких особи залучають до суспільно-

корисної праці  на виконання постанови суду про   адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно корисних робіт  на 2022-2025 роки 

 

Об’єкти Види робіт 

Сільські 

кладовища сіл 

Гатне, Віта-

Поштова, Юрівка 

- Вирубування чагарників та паростків молодих 

дерев, обрізка сухих гілок; 

- Обкошування бур’янів; 

- Прибирання сухого листя та сміття; 

Парки, сквери, 

дитячі та спортивні 

майданчики 

- Прибирання побутового, рослинного та 

будівельного сміття; 

- Благоустрій  території (прибирання сухого 

листя, розчищення снігу, обкошування 

бур’янів); 

Дороги, узбіччя 

доріг, пішохідні 

доріжки 

- Очищення тротуарів та пішохідних доріжок від 

снігу та посипання протиожеледними 

матеріалом; 

- Обкошування  бур’янів; 

- Вирубування паростків молодих дерев; 

- Прибирання сміття; 

 Зупинки  

громадського 

транспорту сіл 

Гатне, Віта-Поштова, 

Юрівка 

- Обкошування бур’янів; 

- Прибирання сміття; 

- Дрібний ремонт; 

- Побілка бордюрів. 

Братські могили, 

меморіальні 

комплекси,  пам’ятні 

знаки сіл Гатне, Віта-

Поштова, Юрівка 

 

- Дрібні ремонтні роботи; 

- Впорядкування прилеглої території 

(обкошування бур’янів, вирубування паростків 

молодих дерев, прибирання сухого листя, 

побілка дерев). 

 

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                               Лариса СІДЯКІНА 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                       № 2/5 

с. Гатне 
 

Про надання одноразової матеріальної допомоги   
 

           Відповідно до пп. 1 п. а) частини першої ст. 34  Закону України  “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  Програму «Турбота» 

Гатненської сільської ради на 2022-2025 роки»  затверджену рішенням   

сімнадцятої  сесії  Гатненської сільської ради VІІІ скликання від   23 грудня  

2021  року   №  7/11,   пропозиції комісії з питань соціального захисту 

населення від 25.01.2022 року щодо надання матеріальної допомоги жителям 

територіальної громади, виконавчий комітет Гатненської сільської ради   

ВИРІШИВ: 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу жителям Гатненської 

територіальної громади: 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Сума 

матеріальної 

допомоги грн. 

 При народженні дитини  

1.   Костенко Марина Олександрівна 1000,00 

2.   Валовненко Артур Станіславович 1000,00 

  На поховання близьких родичів   

3.   Юнчиць Ольга Іванівна 2000,00 

4.   Костіна Людмила Іванівна  2000,00 

5.   Гарфіас Олена Валентинівна 2000,00 

6.  Вяхірєв Олексій Олексійович 2000,00 

   Особам з інвалідністю   

7.   Шевчук Валентина Михайлівна  3000,00 

8.   Ситник Анна Анатоліївна  3000,00 

9.   Голуб Ігор Якович  3000,00 

 Дітям, позбавленим батьківського піклування  

10.   Терницька Валерія Ігорівна  3000,00 

11.   Закота Анастасія Андріївна   3000,00 

 Особам, які потрапили в скрутне матеріальне 

становище за станом здоров’я 

 

12.   Морозова Людмила Сергіївна 5000,00 

13.   Бернацька Марія Миколаївна 5000,00 



  

14.   Іванченко Олена Вячеславівна 5000,00 

15.   Тищенко Ганна Малафіївна 3000,00 

16.   Коваль Лідія Василівна  4000,00 

17.   Біркос Тамара Олександрівна 3000,00 

18.   Лазаренко Валентина Олександрівна 3000,00 

19.   Біркос Іван Іванович 3000,00 

20.   Олексин Ігор Петрович 5000,00 

21.   Бичихін Олексій Сергійович 3000,00 

22.   Давиденко Людмила Юхимівна 5000,00 

23.   Моторна Галина Олексіївна 3000,00 

24.   Дзядович Марія Іванівна 3000,00 

25.   Шевченко Ольга Григорівна 3000,00 

26.   Адаменко Євдокія Федорівна 5000,00 

27.   Чистіков Сергій Миколайович 3000,00 

28.   Хомяков Ігор Анатолійович  3000,00 

29.   Попроцький Павло Феофілович 3000,00 

30.   Кваско Тетяна Яківна 3000,00 

31.   Манівлець Людмила  Сергіївна  4000,00 

32.   Гордєєва Валентина Федорівна 3000,00 

 Особам, які потрапили в скрутне матеріальне 

становище внаслідок життєвих обставин 

 

33.  Колос Анатолій Сергійович  1000,00 

34.  Осуховський Андрій Вікторович 1000,00 

35.  Коваленко Альона Станіславівна 2000,00 

36.  Малюшевська Євдокія Іванівна 1000,00 

37.  Січкаренко Тимофій Іванович 1000,00 

  Особам постраждалим внаслідок пожежі, аварії, 

нещасного випадку 

 

38.  Давиденко Юлія Олександрівна  5000,00  

39.  Михальчук Інна Миколаївна 5000,00  

   При мобілізації, військовозобов’язаним або 

членам їх сімей 

 

40.  Максюк Артем Михайлович 5000,00 

 З нагоди відзначення ювілейних дат з Дня 

народження 

 

41.  Тищенко Ганна  Малафіївна (80) 1000,00 

 Уча́сникам бойови́х дій на терито́рії інших держав  

42.  Антіпов Олександр Миколайович 1000,00 

43.  Єременко Олександр Іванович 1000,00 

44.  Барчук Сергій Олександрович 1000,00 

45.  Кучер Василь Антонович 1000,00 

46.  Куценко Володимир Олександрович 1000,00 

47.  Янчук Микола Іванович 1000,00 

48.  Кузьменчук Віктор Дмитрович 1000,00 



  

49.  Каштелян Юрій Вячеславович 1000,00 

50.  Семенов Володимир Олександрович 1000,00 

51.  Саченко Микола Васильович 1000,00 

 ВСЬОГО  134 000,00 

 

2. Здійснити виплату матеріальної допомоги надану дітям, позбавленим 

батьківського піклування Терницькій Валерії Ігорівні, *** року народження,  

та Закота Анастасії Андріївні, *** року народження, опікуну/піклувальнику  

Решетник Аллі Василівні. 

3. Головному    бухгалтеру  Гуріненко М.О. провести видатки за рахунок 

коштів загального фонду.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової 

політики, соціально-економічного розвитку, інвестицій, освіти, науки, 

культури та туризму (голова комісії – Січкаренко Л.М.)  

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/6 

с. Гатне 

 

Про  організацію обліку дітей  

дошкільного, шкільного віку та учнів 

 

Відповідно до статей 32,  59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України: «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист 

персональних даних»,  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про інформацію»,  постанови  Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 року № 684  «Про  затвердження Порядку ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами та 

доповненнями), з метою забезпечення реалізації права громадян України на 

здобуття загальної середньої освіти, виконавчий комітет Гатненської 

сільської ради  

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей  дошкільного, шкільного 

віку та учнів на території  Гатненської сільської ради  (додаток 1).  

2. Визначити управління освіти Гатненської сільської ради  

Фастівського району Київської  області уповноваженим органом для 

забезпечення ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на 

території Гатненської територіальної громади. 

3. Закріпити територію обслуговування за усіма закладами дошкільної 

і шкільної освіти на території Гатненської сільської ради, що належать до 

комунальної форми власності (додаток 2). 

4. Керівникам закладів освіти, працівникам службі у справах дітей та 

сім’ї Гатненської сільської ради, старості, поліцейським офіцерам громади  у 

випадку отримання повідомлень щодо порушень прав дитини на здобуття 

ними дошкільної чи загальної середньої освіти вживати вичерпні заходи  в 

межах власної компетенції у порядку та спосіб, що визначені чинним 

законодавством України. 

5. Управлінню освіти Гатненської сільської ради (Олійник Л.В.), 

керівникам закладів освіти забезпечити виконання вимог Порядку ведення 

обліку дітей  дошкільного, шкільного віку та учнів на території Гатненської 

сільської ради. 
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6. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Гатненської сільської 

ради. 

7.  Координацію роботи з виконання рішення покласти на керівника 

управління освіти Гатненської сільської ради Олійник Л.В. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій, освіти, науки, культури та 

туризму (Січкаренко Л.М.) 

 

 

Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                      



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

       Гатненської сільської ради 

       Від 27 січня 2022 року №  2/6 

 

ПОРЯДОК  

 ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на 

території Гатненської сільської ради 

 

1. Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

на території Гатненської сільської ради (далі – Порядок) визначає механізм 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території Гатненської 

сільської ради з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти, Законів 

України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту» «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», 

інших чинних нормативно-правових актів відповідно до вимог Постанови  « 

Про  затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 13.09.2017 

року № 684 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.09.2018 № 806). 
2. У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій  

підвідомчої території Гатненської сільської ради з метою забезпечення 

здобуття дітьми дошкільного,  шкільного віку та учнями загальної середньої 

освіти.   
3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: 

● вихованці - особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі 

дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів освіти; 

● діти дошкільного віку - особи віком від 3 до 6 (7) років; 

● діти шкільного віку - особи у віці 6-18 років, які повинні здобувати 

загальну середню освіту; 

● учні (здобувачі освіти) - особи, які здобувають загальну середню 

освіту у закладі освіти; 

● заклад освіти - заклад освіти (його структурний підрозділ), що 

забезпечує здобуття дошкільної та/або загальної середньої освіти. 
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах 

України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про 

дошкільну освіту”, “Про захист персональних даних”, “Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні установи для дітей”. 

4. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів 

під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про 

захист персональних даних”. 
5. Облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться в межах 

території Гатненської сільської ради. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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Гатненська територіальна громада, її виконавчі органи (далі - 

уповноважені органи) із залученням відповідних територіальних органів 

Національної поліції та служб у справах дітей організовують ведення обліку 

дітей шкільного віку. 

6. Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району 

Київської області, як уповноважений орган: 

● організовує ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи 

перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 

шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на 

кожний рік народження окремо) (далі - реєстр); 

● визначає структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за 

створення та постійне оновлення реєстру (далі - структурний підрозділ); 

● закріплює територію обслуговування за закладами загальної 

середньої освіти, що належать до сфери їх управління (крім закладів 

загальної середньої освіти, зарахування до яких здійснюється виключно за 

результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому 

порядку). 
7. До реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: 

●  прізвище, ім’я та по батькові (за наявності),  

● дата народження, місце проживання чи перебування,  

● місце навчання (заклад освіти),  

● форма навчання 

● належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі 

- дані). 
8. Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі: 

● досягнення нею повноліття; 

● здобуття нею повної загальної середньої освіти; 

● наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік 

(включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної 

одиниці; 

● її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з 

припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні). 
9.  Управління освіти з дотриманням вимог Законів України “Про 

інформацію” і “Про захист персональних даних” мають право: 

● для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття 

дошкільної освіти;  

● отримувати від місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування інформацію про кількість дітей дошкільного віку, 

а також від закладів освіти - інформацію про кількість їх вихованців; 

● для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття 

загальної середньої освіти отримувати від служб у справах дітей, 

спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і 

профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та закладів освіти дані про дітей шкільного віку; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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● використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані 

про дітей шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або 

баз даних. 
10. Управління освіти протягом 10 робочих днів з дня отримання 

даних здійснює їх обробку з дотриманням вимог Законів України “Про 

інформацію” і “Про захист персональних даних”, у тому числі звіряє дані 

про дітей шкільного віку з даними реєстру та у разі потреби вносить до 

нього відповідні зміни і доповнення. 

Дані можуть бути внесені до реєстру шляхом подання відповідному 

структурному підрозділу батьками (одним з батьків) дитини чи її законними 

представниками письмової заяви, в якій повинна міститися інформація про 

дитину, а також згода батьків (одного з батьків) дитини чи її законних 

представників на обробку персональних даних. Для підтвердження 

інформації про дитину надаються відповідні документи. У разі зміни 

інформації про дитину батьки (один з батьків) дитини чи її законні 

представники зобов’язані надати необхідні документи закладу освіти, в 

якому перебуває дитина. Батьки дитини чи її законні представники несуть 

відповідальність за достовірність зазначеної інформації. 

 Інформація про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) дитини, 

дату її народження підтверджується свідоцтвом про народження дитини або 

паспортом громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку). 

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини 

надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву): 

● паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина 

України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове 

проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує 

додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, 

довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи 

законних представників; 

● довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного 

з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до 

Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 

2016 р., № 28, ст. 1108); 

● довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за 

формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік 

внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 

2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669); 

● документ, що засвідчує право власності на відповідне житло 

(свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо); 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n53
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● рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на 

вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування 

житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію 

місця проживання; 

● документ, що засвідчує право користування житлом (договір 

найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для 

цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації 

відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або 

нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною 

і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку; 

● довідка про проходження служби у військовій частині (за формою 

згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207); 

● акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 

2008 р., № 76, ст. 2561); 

● інший офіційний документ, що містить інформацію про місце 

проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників. 
Підтвердженням інформації про місце здобуття освіти (заклад освіти) 

та форму здобуття освіти є інформація, надана закладами освіти до 

структурного підрозділу відповідно до цього Порядку. 

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з 

особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру 

про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи 

висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності). 

Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа. 

У разі коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не 

встановлено, управління освіти протягом п’яти робочих днів з дня 

встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані відповідному 

територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей для 

провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом 

права дитини на здобуття загальної середньої освіти. 

9. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей 

дошкільного віку управління освіти складає і подає статистичний звіт про 

кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, що 

затверджені МОН. 

На підставі статистичних звітів про кількість дітей дошкільного та 

шкільного віку складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою 

та у порядку, затвердженому  міністерством освіти і науки України. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n377
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-18#n7
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9.1. На безоплатне отримання даних реєстру має право Пенсійний 

фонд України (посадові особи) та його органи, якщо запит зроблено у 

зв’язку із здійсненням ними своїх повноважень. 

10. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти. Заклад освіти подає 

щороку не пізніше 15 вересня відділу освіти дані про всіх учнів, які до нього 

зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або 

перебувають під його соціально-педагогічним патронатом. 

11. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його 

відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться 

або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця 

відділу освіти дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття 

ним загальної середньої освіти (заклад освіти). 

Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з 

якого він переводиться, подаються: 

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних 

представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для 

повнолітніх учнів); 

письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу 

освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня. 

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до 

закладу освіти, з якого він вибуває, подаються: 

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних 

представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для 

повнолітніх учнів); 

копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного 

документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі 

України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у 

дипломатичному представництві або консульській установі України за 

кордоном (для учнів, які не досягли повноліття). 

12. Заклади освіти у разі зарахування учнів, які здобували загальну 

середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних 

одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування 

їх дані відділу освіти, на території якого розташований заклад освіти, у 

якому учень здобував загальну середню освіту. 

13. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних 

заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних 

причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному 

органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для 

провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом 

їх прав на здобуття загальної середньої освіти. 

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються 

відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим 

поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників 
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 (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що 

зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року. 

14. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в 

частині реалізації структурними підрозділами повноважень, визначених цим 

Порядком, здійснюють Державна служба якості освіти, її територіальні 

органи.  

Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти 

Гатненської сільської ради здійснює уповноважений орган - управління 

освіти Гатненської сільської ради. 

                                    

 

Заступник начальника  

управління освіти 

Гатненської сільської ради     Галина ЄРМОЛЕНКО 

  

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                           Гатненської сільської ради 

     від 27.01.2022 № 2/6 

 

 

ПЕРЕЛІК 

територій обслуговування, закріплені за закладами  

освіти території Гатненської сільської ради 

 

 

№ з/п Назва закладу освіти Закріплена територія 

1 КЗ – «Гатненський ЗДО «Умка» с.Гатне 

2 КЗ-ЗДО «Казка» с.Віта – Поштова, 

с.Юрівка 

3 Гатненська ЗОШ І-ІІІ ступенів  с.Гатне 

4 Юрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Віта – Поштова, 

с.Юрівка 

 

 

Заступник начальника  

управління освіти 

Гатненської сільської ради     Галина ЄРМОЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/7 

с. Гатне 

 

Про затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав  *** 

та  *** відносно малолітньої  *** 
 

Відповідно до пп.4 п.«б» ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 12 Закону України «Про охорону 

дитинства»,  ч. 2, 3 ст. 150 та ст. 180 Сімейного кодексу України, Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року  № 866,  розглянувши висновок комісії з 

питань захисту прав дитини від 21.01.2022, виконавчий комітет  

Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок комісії з питань захисту прав дитини    

«Про доцільність позбавлення батьківських прав  ***  та  *** відносно 

малолітньої   *** , *** року народження, що додається. 

2. Службі у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради забезпечити надання одного примірника цього 

рішення до  Києво-Святошинського районного  суду Київської області.     

3. Координацію роботи  з виконання цього рішення покласти на 

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Ляшук С.М. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

праці, соціального захисту населення та спорту ( Пацьора Л.В.) 

 

 

 Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

                                                                

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/8 

с. Гатне 
 

Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітньою *** 

 

 

   Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст.243, 244 

Сімейного кодексу України, ст.ст.55, 58, 61-64, 67 Цивільного кодексу України, 

ст.ст.1, 3, 6, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», на виконання  п.п.40-44 Порядку діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, розглянувши 

висновок служби у справах дітей та сім’ї Гатненської сільської ради від 

21.01.2022, з метою здійснення соціального захисту прав та інтересів дитини, 

виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити опіку над   ***, *** року народження. 

2. Призначити громадянина  ***, опікуном над малолітньою  ***, *** 

року народження. 

3.  Визначити місце проживання малолітньої ***, *** року народження, 

за адресою опікуна: село Гатне, вул. ***.  

4. Зобов’язати опікуна захищати права ***, *** року народження,  згідно 

діючого законодавства України. 

5. Попередити громадянина  *** про персональну відповідальність за 

неналежне виконання обов’язків опікуна по захисту прав та інтересів дитини, 

передбачену чинним законодавством України.   

6. Службі у справах дітей  та сім’ї Гатненської сільської ради  

забезпечити здійснення контролю за захистом прав малолітньої  ***, *** року 

народження. 

7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці, 

соціального захисту населення та спорту ( Пацьора Л.В.) 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                         № 2/9 

с. Гатне 
 

Про надання статусу дитини-сироти 
 

  Відповідно підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні, статтями 1, 5, 11 Закону України 
"Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", статтею 1 Закону 
України "Про охорону дитинства", пунктами 21, 22, 24 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 
року №866, "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із 
захистом прав дитини", розглянувши клопотання служби у справах дітей та 
сім’ї  Гатненської сільської ради, з метою захисту прав та інтересів дитини,  
виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус дитини-сироти неповнолітньому ***, *** року 
народження. 

Підстави надання статусу: 
 Мати дитини  ***, померла *** року, (свідоцтво про смерть за актовим 

записом №1029 від 06.05.2021); 
  Відомості про батька дитини записані за вказівкою матері відповідно 

до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (повний витяг з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису 
про  народження від 15.09.2021). 

2.  Неповнолітній  ***, *** року народження тимчасово влаштований у 
сім’ю громадянина ***, який мешкає за адресою: с. Юрівка, вул. ***, до 
вирішення питання  про встановлення піклувальника над  неповнолітнім. 

3. Службі у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської 
сільської ради  забезпечити соціальний супровід дитини. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну 
депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
праці, соціального захисту населення та спорту ( Пацьора Л.В.) 
 
 
Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                         № 2/10 

с. Гатне 
 

Про встановлення  піклування  над  
дитиною- сиротою *** 

 
    Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст.243, 244 Сімейного 
кодексу України, ст.ст.55, 58, 61-64, 67 Цивільного кодексу України, ст.ст.1, 3, 
6, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», на виконання п.п.40-44 Порядку діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, розглянувши 
висновок служби у справах дітей та сім’ї Гатненської сільської ради, з метою 
здійснення соціального захисту прав та інтересів дитини, виконавчий комітет 
Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Встановити  піклування над  неповнолітньою дитиною-сиротою ***, 

*** року народження.  
2. Призначити громадянина  ***, який мешкає за адресою: с. Юрівка, 

***,   піклувальником над неповнолітньою дитиною-сиротою ***,  *** року 
народження.  

3.  Визначити місце проживання неповнолітнього ***, за адресою 
піклувальника: с. Юрівка, вул. ***. 

4. Зобов’язати піклувальника захищати права ***, *** року народження  
згідно діючого законодавства України. 

5. Попередити гр.  *** про персональну відповідальність за неналежне 
виконання обов’язків піклувальника по захисту прав та інтересів дитини, 
передбачену чинним законодавством України. 

6. Службі у справах дітей  та сім’ї Гатненської сільської ради  
забезпечити здійснення контролю за захистом прав неповнолітнього  ***, *** 
року народження. 

7.  Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну депутатську 
комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці, 
соціального захисту населення та спорту (голова комісії Пацьора Л.В.) 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                      № 2/11 

с. Гатне 

 

Про влаштування до КЗ КОР «Спеціалізований  

обласний будинок дитини м. Боярка» 

малолітнього *** 

 

Відповідно до статті 53 Конституції України, статті 24 Закону України 

«Про охорону дитинства», Закону України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи», статті 11 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», статті 56 Цивільного кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 

№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», враховуючи  рішення виконавчого 

комітету від 05.01.2022 № 1/1 «Про негайне відібрання дитини від матері та 

доцільність позбавлення батьківських прав» та клопотання служби у справах 

дітей та сім’ї,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 
  

1. Тимчасово влаштувати до  комунального закладу Київської обласної 

ради «Спеціалізований  обласний будинок дитини м. Боярка»   малолітнього  

***, ***року народження, до вирішення у судовому порядку питання щодо 

позбавлення батьківських прав матері ***, *** року народження. 

2. Координацію роботи  за виконанням цього рішення покласти на  
службу у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської сільської 

ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

праці, соціального захисту населення та спорту ( Пацьора Л.В.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/12 

с. Гатне 

 

Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого 

майна, що належить гр. Маркшталер О.О. 

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених 

пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 

затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 

22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Маркшталер Олени Олександрівни   

про присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в                 

с. Гатне, вул. Озерна,  враховуючи декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації  реєстраційний  № ІУ101220124753, технічний паспорт 

складений  суб’єктом господарювання ФОП  Мовчан І.В. станом на   

12.11.2021,  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею  0,0371 га, 

кадастровий номер 3222481601:01:010:5460, виконавчий комітет Гатненської 

сільської ради 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна - житловому 

будинку, який належить  гр. Маркшталер Олені Олександрівні: Київська 

область, Фастівський район, село Гатне, вулиця   Озерна, буд. 58.   

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством . 

3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С. 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                       № 2/13 

с. Гатне 

 

Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого 

майна, що належить гр.  Халета Л.А.   

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених 

пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 

затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 

22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр.  Халета Любові Анатоліївни про 

присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в с. Гатне, 

вул. Травнева, враховуючи декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації  реєстраційний  № ІУ101210930492, технічний паспорт 

складений  суб’єктом господарювання ФОП  Мовчан І.В. станом на  

09.07.2021,  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,08 га 

кадастровий номер 3222481601:01:051:5702, виконавчий комітет Гатненської 

сільської ради 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна - житловому 

будинку, який належить  гр. Халата Любові Анатоліївні: Київська область, 

Фастівський район, село Гатне, вулиця   Травнева, буд. 11-А.   

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством . 

3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С. 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/14 

с. Гатне 

 

Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого 

майна, що належить гр. Березі Г.Ю.    

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених 

пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 

затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 

22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр.  Берези Григорія Юхимовича  про 

присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в с.Гатне, 

вул. Незалежна, враховуючи декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації  реєстраційний  № ІУ161211202512,    державний акт на право 

приватної власності на землю та витяг з Державного  земельного кадастру на 

земельну ділянку площею 0,1204  га кадастровий номер 

3222481601:01:051:0017,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна - житловому 

будинку, який належить  гр. Березі Григорію Юхимовичу: Київська область, 

Фастівський район, село Гатне, вулиця   Незалежна, буд.9.   

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 

цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством . 

3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С. 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/15 

с. Гатне 

 

Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого 

майна, що належить гр. Назарчуку Ю.І.    

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених 

пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 

затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 

22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр.  Назарчука Юрія Івановича  про 

присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в с. Гатне, 

вул. Трояндова, враховуючи декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації  реєстраційний  № ІУ161211125846, технічний паспорт 

складений  суб’єктом господарювання ФОП  Мовчан І.В. станом на  

05.04.2021, державний акт на право приватної власності на землю та витяг з 

Державного  земельного кадастру на земельну ділянку площею 0,1199  га 

кадастровий номер 3222481601:01:052:5670, виконавчий комітет Гатненської 

сільської ради 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна - житловому 

будинку, який належить  гр. Назарчуку Юрію Івановичу: Київська область, 

Фастівський (колишній - Києво-Святошинський) район, село Гатне, вулиця   

Трояндова, буд. 37.  

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством . 

3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С. 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                       № 2/16 

с. Гатне 

 

Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого майна, 

що належить гр. Шимковій М.О. і  Верд’єр Л.   

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених 

пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 

затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 

22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Шимкової Мирослави 

Олександрівни, яка діє від свого імені та від імені громадянки Сполучених 

Штатів Америки Верд’єр Людмили, про присвоєння адреси  об’єкту 

нерухомого майна, що розміщений в с. Гатне, вул. Польова, враховуючи 

декларацію про готовність об’єкта до експлуатації  реєстраційний                              

№  ІУ101211215609, технічний паспорт складений   ТОВ «ЛО ЕМПАЄР»  

станом на  29.04.2021,  витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку 

площею 0,0705  га (кадастровий номер 3222481601:01:003:0013),  

виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна - житловому 

будинку, який належить громадянці України Шимковій Мирославі 

Олександрівні  і громадянці Сполучених Штатів Америки Верд’єр Людмилі: 

Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця   Польова, буд. 6-А.  

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 

1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством . 

3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С. 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/17 

с. Гатне 
 

Про присвоєння   адреси новоутвореним об’єктам 

нерухомого майна, що належать гр.  Сакуну В.С.   
 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених 

пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області 

затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 

22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву гр.  Сакуна Вячеслава Станіславовича  

про присвоєння адреси новоутвореним об’єктам нерухомого майна, за 

адресою: с. Гатне, вул. Оптимістична, 1 корп. 9, кв. 456, враховуючи   

висновок щодо технічної можливості поділу, виділу об’єкта нерухомого 

майна від 25.11.2021, технічні  паспорта виготовлені ФОП Червінська Марія 

Іванівна станом на 25.11.2021, виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти поштову адресу новоутвореним об’єктам нерухомого майна 

- квартирам, які належать  гр.  Сакуну Вячеславу Станіславовичу:  

• Квартирі загальною площею 50,3 кв.м,  житловою площею 12,9 кв.м: 

Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця  Оптимістична, 

буд. 1, корпус 9, квартира 456;   

• Квартирі загальною площею 32,6 кв.м,  житловою площею 13,9 кв.м: 

Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця  Оптимістична, 

буд. 1, корпус 9, квартира 456-А;   

• Квартирі загальною площею 32,2 кв.м,  житловою площею 16,1 кв.м: 

Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця  Оптимістична, 

буд. 1, корпус 9, квартира 456-Б.   

2. Рекомендувати  власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 

цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  

нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством . 

3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С. 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/18 

с. Гатне 

 

Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва 

на земельній ділянці гр.  Горюнової С.М.  
 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради 

Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії 

Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. 

Горюнової Світлани Миколаївни про присвоєння адреси об’єкту 

будівництва, що розміщений на земельній ділянці  площею 0,0432  га, 

кадастровий номер 3222481601:01:053:5591, з цільовим призначенням: для   

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий 

комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти  адресу  об’єкту будівництва нерухомого майна, що 

розміщений на  земельній ділянці площею 0,0432  га кадастровий номер 

3222481601:01:053:5591, яка належить гр. Горюновій Світлані Миколаївні: 

Київська область, Фастівський район, село Гатне,   вулиця  Салютна, діл. 1-Б. 

2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  

начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури 
Ляша О.С./ 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/19 

с. Гатне 

 

Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва 

на земельній ділянці гр. Кравцової І.В.   
 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради 

Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії 

Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву                         

гр.  Кравцової Ірини Вадимівни  про присвоєння адреси об’єкту будівництва, 

що розміщений на земельній ділянці  площею 0,0543  га, кадастровий номер 

3222481202:02:005:5152, з цільовим призначенням: для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет 

Гатненської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти  адресу  об’єкту будівництва нерухомого майна, що 

розміщений на  земельній ділянці  площею 0,0543  га, кадастровий номер 

3222481202:02:005:5152, яка належить гр.  Кравцовій Ірині Вадимівні: 

Київська область, Фастівський  район, село Юрівка,   вулиця  Горохівська,                

діл. 33. 

2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  

начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури 
Ляша О.С./ 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                              № 2/20 

с. Гатне 

 

Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва 

на земельній ділянці гр.  Ткачук Л.П. 
 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради 

Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії 

Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву                         

гр.  Ткачук  Лариси Павлівни про присвоєння адреси об’єкту будівництва, що 

розміщений на земельній ділянці  площею 0,0621 га, кадастровий номер 

3222481600:02:010:5689, з цільовим призначенням: для колективного 

садівництва, враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет 

Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти  адресу  об’єкту будівництва нерухомого майна, що 

розміщений на  земельній ділянці  площею 0,0621 га, кадастровий номер 

3222481600:02:010:5689, яка належить гр.   Ткачук Ларисі Павлівні: Київська 

область, Фастівський  район, село Гатне, Обслуговуючий кооператив 

«Садівниче товариство «Ратай», вулиця  Крайня, діл. 127. 

2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію. 
3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  

начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури 
Ляша О.С./ 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/21 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання житлового 

будинку гр.  Шимченко І.Ю. 

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ 

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» та  ТОВ «БРК ЕНЕРГОТРЕНД»  

про  погодження план-траси з проектної документації «Реконструкції Л-2, 

ТП-3254 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок 

індивідуального житлового будинку    Шимченко І.Ю., вул.  Охіньківська, 1/2  

в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  

подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити  план-трасу з проектної документації «Реконструкції Л-2, 

ТП-3254 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок 

індивідуального житлового будинку    Шимченко І.Ю., вул.  Охіньківська, 1/2  

в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області». 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/22 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання 

будівель та споруд ФОП Фофанов Ю.С. 

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ 

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» про  погодження план-траси з 

проектної документації «Реконструкції ТП/10/0,4кВ № 731 для  приєднання 

до електричних мереж  електричних установок основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості Замовника ФОП Фофанова Ю.С. за адресою: Київська 

область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Молодіжна, буд. 51-В», 

враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської 

ради  

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити   план-трасу з проектної документації  «Реконструкції 

ТП/10/0,4кВ № 731 для  приєднання до електричних мереж  електричних 

установок основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості Замовника 

ФОП Фофанова Ю.С. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський 

район, с. Гатне, вул. Молодіжна, буд. 51-В», 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/23 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання 

садового будинку гр.  Бабіч Д.І.  

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника ТОВ 

«БРК ЕНЕРГОТРЕНД» про  погодження план-траси з проектної документації 

«Реконструкції Л-3, ТП-844 для  приєднання до електричних мереж  

електроустановок садового будинку  Бабіч Д.І. кад.№ 3222481600:02:010:0527  

в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  

подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити план-трасу з проектної документації  «Реконструкції Л-3, 

ТП-844 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок садового 

будинку  Бабіч Д.І. кад.№ 3222481600:02:010:0527  в  с. Гатне, Києво-

Святошинського району  Київської області». 

 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/24 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання 

житлового будинку гр.  Кислиця С.М.  

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ 

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» та ТОВ «Техелектро-79» про  

погодження план-траси з проектної документації «Реконструкції Л-1, ТП-

1416 для  приєднання до електричних мереж  електричних установок  

приватного будинку Кислиця С.М. кад.№ 3222481202:02:006:0268 в с. 

Юрівка, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  

подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити   план-трасу з проектної документації  «Реконструкції Л-

1, ТП-1416 для  приєднання до електричних мереж  електричних установок  

приватного будинку Кислиця С.М. кад.№ 3222481202:02:006:0268 в с. 

Юрівка, Києво-Святошинського району  Київської області». 

 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/25 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання 

житлового будинку гр. Бєлянцев Д.І.    

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ТОВ 

«Техелектро-79»  про  погодження план-траси з проектної документації 

«Реконструкції Л-2, ЩТП-2823 для  приєднання до електричних мереж  

електроустановок   житлового будинку   Бєлянцев Д.І. вул. Прикордонна, 

кад.№ 3222481601:01:054:5602, в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  

Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет 

Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити  план-трасу з проектної документації «Реконструкції Л-2, 

ЩТП-2823 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок   

житлового будинку Бєлянцев Д.І. вул. Прикордонна, кад.                                              

№ 3222481601:01:054:5602, в с. Гатне, Києво-Святошинського району  

Київської області» 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/26 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання 

житлового будинку гр.  Пахолка О.В.  

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист  ТОВ «Техелектро-79»  

про  погодження план-траси з проектної документації «Реконструкції Л-4, 

ТП-3097 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  

приватних будинків    Пахолка О.В. кад.№ 3222481600:02:009:5466/5453/ 

5463/5454/5458/5461/5468/5464/5451/5465/5455/5469/5460/5467 в  с. Гатне, 

Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані 

документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити план-трасу з проектної документації  «Реконструкції Л-4, 

ТП-3097 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  

приватних будинків    Пахолка О.В. кад.№ 3222481600:02:009:5466/5453/ 

5463/5454/5458/5461/5468/5464/5451/5465/5455/5469/5460/5467 в  с. Гатне, 

Києво-Святошинського району  Київської області» 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/27 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання 

житлового будинку гр.  Пахолка О.В.  

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист  ТОВ «Техелектро-79»  

про  погодження план-траси з проектної документації «Реконструкції Л-4, 

ТП-3097 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  

приватних будинків    Пахолка О.В. кад.№ 3222481600:02:009:5459/5450 в               

с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  

подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити план-трасу з проектної документації «Реконструкції Л-4, 

ТП-3097 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  

приватних будинків    Пахолка О.В. кад.№ 3222481600:02:009:5459/5450 в  с. 

Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»,    

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/28 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання 

житлового будинку гр.  Богайчук А.Г. 

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ 

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» про  погодження план-траси з 

проектної документації «Реконструкції Л-2, ЩТП-2823 для  приєднання до 

електричних мереж  електроустановок житлового будинку Богайчук А.Г. вул. 

Прикордонна, кад.№ 3222481601:01:514:5602, в с. Гатне, Києво-

Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, 

виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити  план-трасу з проектної документації «Реконструкції Л-2, 

ЩТП-2823 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок 

житлового будинку Богайчук А.Г. вул. Прикордонна, кад.                                            

№ 3222481601:01:514:5602, в с. Гатне, Києво-Святошинського району  

Київської області». 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/29 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання 

житлового будинку гр.   Бондаренко О.В.  

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ 

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» про  погодження план-траси з 

проектної документації «Реконструкції Л-2, ТП-3118 для  приєднання до 

електричних мереж  електроустановок приватного житлового будинку  

Бондаренко О.В.,кад.№ 322248101:01:054:5490/5491, в с. Гатне, Києво-

Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, 

виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити план-трасу з проектної документації «Реконструкції Л-2, 

ТП-3118 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок 

приватного житлового будинку  Бондаренко О.В., кад.                                                  

№ 322248101:01:054:5490/5491, в с. Гатне, Києво-Святошинського району  

Київської області» 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/30 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання 

житлового будинку гр.   Ватаманюк Я.В. 

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ 

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» про  погодження план-траси з 

проектної документації «Реконструкції Л-2, ТП-3135 для  приєднання до 

електричних мереж  електроустановок індивідуального житлового будинку  

Ватаманюк Я.В., кад. № 3222481601:01:051:0346, в с. Гатне, Києво-

Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, 

виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити план-трасу з проектної документації  «Реконструкції Л-2, 

ТП-3135 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок 

індивідуального житлового будинку  Ватаманюк Я.В., кад.                                         

№ 3222481601:01:051:0346, в с. Гатне, Києво-Святошинського району  

Київської області» 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                       № 2/31 

с. Гатне 

 

Про  погодження  робочого проекту 

зовнішнього електропостачання житлового 

будинку гр. Черненко О.В.   

 

 Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ПрАТ 

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» та  ТОВ «БРК ЕНЕРГОТРЕНД» 

про  погодження план-траси з проектної документації «Реконструкції Л-2, 

ТП-існ. «009036…» для  приєднання до електричних мереж  установок   

житлового будинку Черненко О.В. кад.№ 3222481600:02:010:0145  в  с. Гатне, 

Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані 

документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
   

1.   Погодити   план-трасу з проектної документації «Реконструкції Л-2, 

ТП-існ. «009036…» для  приєднання до електричних мереж  установок   

житлового будинку Черненко О.В. кад.№ 3222481600:02:010:0145  в  с. Гатне, 

Києво-Святошинського району  Київської області». 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/32 

с. Гатне 
 

Про  надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних 

робіт щодо підключення до  газової мережі  житлових будинків  

в с. Гатне, вул.  Одеська, Берегова  
 

  Відповідно до пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши заяву гр. Пашинського 

Юрія Миколайовича, який за довіреністю діє від імені Павлова Віктора 

Івановича, Солдатенко Наталії Ігорівни, Пашинської Тетяни Анатоліївни   

про надання дозволу на проведення  проектно-вишукувальних робіт щодо 

підключення до  газової мережі ПАТ «Київоблгаз» житлових будинків в                   

с. Гатне,  вул. Одеська, Берегова, з метою  здійснення контролю за веденням 

земляних робіт, виконавчий комітет Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Надати дозвіл гр. Павлову Віктору Івановичу, Солдатенко Наталії 

Ігорівні, Пашинській Тетяні Анатоліївні на проведення  проектно-

вишукувальних робіт щодо підключення до  газової мережі  ПАТ 

«Киїоблгаз» житлових будинку в с. Гатне, вул. Одеська, №№ 18-18/5, вул. 

Берегова, №№ 50-50/4.     

2.    Надати дозвіл гр. Павлову Віктору Івановичу, Солдатенко Наталії 

Ігорівні, Пашинській Тетяні Анатоліївні  на підключення до  газової мережі 

ПАТ «Київоблгаз» житлових будинків в с. Гатне, вул. Одеська, №№ 18-18/5, 

вул. Берегова, №№ 50-50/4, за умови погодження з власником мережі. 

3. Зобов’язати   гр. Павлова В.І., Солдатенко Н.І.,   Пашинської  Т.А.    

перед початком проведення робіт по газифікації,  отримати  дозвіл на 

порушення об’єкта благоустрою.   

4. Після закінчення проведення  земляних робіт – відновити  

благоустрій території. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку  (голова 

комісії - Ворушев  С.Є.) 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/33 

с. Гатне 

 

Про погодження робочого проекту та видачу дозволу 

на порушення об’єкта благоустрою в с. Гатне   по  

вул. Кібернетична, 1А  

 

Відповідно до  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,   Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 жовтня 2013 р. № 870, розглянувши заяву гр. Темнюк Ірини 

Володимирівни про погодження  робочого проекту зовнішніх мереж напірної 

госп-побутової каналізації  в с. Гатне, вул. Кібернетична, 1А, та надання 

дозволу на порушення об’єкта благоустрою на ведення земляних робіт  згідно 

зазначеної проектної документації, з метою здійснення контролю за веденням 

земляних робіт, виконавчий комітет Гатненської сільської ради 
   

ВИРІШИВ: 
   

1.  Погодити робочий проект зовнішніх мереж напірної госп-побутової 

каналізації для приєднання до побутової каналізації приватного житлового 

будинку за адресою в с. Гатне, вул. Кібернетична, 1А. 

2. Видати  гр. Темнюк Ірині Володимирівні дозвіл на порушення 

об’єкта благоустрою  в період з   01.02.2022- 31.03.2022  року. 

3. Після закінчення проведення  земляних робіт – відновити  

благоустрій території. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  начальника 

відділу  капітального будівництва, благоустрою та ЖКГ виконавчого 

комітету Гатненської сільської ради Ворушева С.Є. 

 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/34 

с. Гатне 

 Про надання пріоритету на право тимчасового 
користування місцями  розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами ТОВ «БІОТЕК ІНЖИНІРИНГ» 

Відповідно до статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 16 Закону України «Про рекламу», Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типових правил 
розміщення зовнішньої реклами затверджених Постановою КМУ від 29 
грудня 2003 р. № 2067 із змінами та доповненнями, розглянувши заяву 
керівника ТОВ  «БІОТЕК ІНЖИНІРИНГ» Войцехівського І.В. щодо надання 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами  в с. Віта-Поштова, вул. 
Набережна, 25, враховуючи  подані матеріали, виконавчий комітет 
Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
1.   Надати Товариству з обмеженою відповідальністю  «БІОТЕК 

ІНЖИНІРИНГ», пріоритет на  право тимчасового користування місцями  
зовнішньої реклами по вул. Набережна, 25 в селі  Віта-Поштова, Фастівського  
району  Київської обл., строком на три місяці з дати прийняття цього  рішення, 
а саме: 
• Розміщення  рекламного засобу «бочка» – 1 од. 
• Розміщення   банерів на паркані -2 од. 

2.  ТОВ  «БІОТЕК ІНЖИНІРИНГ»: 
2.1. Погодити дозвіл на  розміщення рекламних засобів: 
• з відділом земельних відносин, містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Гатненської сільської ради.   
2.2. Надати на розгляд виконавчого комітету сільської ради примірники 

дозволів погоджених у встановленому законом порядку для подальшого 
прийняття відповідного рішення щодо розміщення рекламних засобів.   

3. У разі недодержання строку пріоритету, або несвоєчасного його 
продовження відповідно до діючого законодавства та у разі ненадання в 
установлений термін документів (примірники дозволу), пріоритет на місце 
розташування рекламного засобу втрачається. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 
політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку  (голова 
комісії - Ворушев  С.Є.) 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/35 

с. Гатне 

 

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 

що виробляється з альтернативних видів 

палива для  МПП «ВПК» 

  

 Відповідно до   підпункту 2 пункту «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 7, 31, 32 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 20 Закону України 

«Про теплопостачання»,  розглянувши лист Малого приватного підприємства 

«ВПК»  від 30.12.2020 про встановлення тарифів на теплову енергію, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії 

(твердопаливний котел Ретра 500-4М) для опалення приміщень Гатненської 

ЗОШ І-ІІІ ст., враховуючи подані матеріали, виконавчий комітет  Гатненської 

сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Установити  для МПП «ВПК» тариф на теплову енергію вироблену з 

альтернативних видів палива для потреб  Гатненської ЗОШ  І-ІІІ ст. у розмірі 

2938,39 грн. за Гкал (без ПДВ), 3526,07 грн. за Гкал (з ПДВ). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради   від  30.09.2021 № 8/55 «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію, що виробляється з альтернативних видів палива 

для  МПП «ВПК». 

3. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті Гатненської сільської 

ради. 

4. Рішення набирає чинність з дня його оприлюднення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова 

комісії Ворушев С.Є.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/36 

с. Гатне 

 

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 

що виробляється з альтернативних видів 

палива для   ТОВ «Довілайн груп» 

 

Відповідно до   підпункту 2 пункту «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 7, 31, 32 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 20 Закону України 

«Про теплопостачання»,  розглянувши лист  ТОВ «Довілайн груп» про 

встановлення тарифів на теплову, яка виробляється   для опалення приміщень 

Юрівської ЗОШ І-ІІІ ст., враховуючи подані матеріали, виконавчий комітет  

Гатненської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Установити  для Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Довілайн груп» тариф на теплову енергію вироблену з альтернативних 

видів палива для потреб  Юрівської ЗОШ І-ІІІ ст. у розмірі 2938,39 грн. за 

Гкал (без ПДВ), 3526,07 грн. за Гкал (з ПДВ). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради   від  30.09.2021 № 8/56 «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію, що виробляється з альтернативних видів палива 

для   ТОВ «Довілайн груп». 

2. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті Гатненської сільської 

ради. 

3. Рішення набирає чинність з дня його оприлюднення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової 

політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв'язку (голова 

комісії Ворушев С.Є.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/37 

с. Гатне 

 

Про встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення ТОВ «Рідний-Житло-Сервіс» 
 

   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п.2ч.3 ст.4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку 

формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово–

комунальні послуги»,  редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

03.04.2019 № 291, рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради, 

«Про затвердження заяв та форм  для розрахунків  тарифів на теплову енергію, 

централізоване водопостачання та водовідведення»   від  30.09. 2021  № 8/54, 

розглянувши заяву ТОВ « Рідний-Житло-Сервіс» про встановлення тарифів на 

послуги централізованого водопостачання та водовідведення, з метою 

приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат,  

виконавчий комітет  Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Установити для   Товариство з обмеженою відповідальністю « Рідний-

Житло-Сервіс»  тарифи:   

• на централізоване водопостачання – 20,83 грн. за 1куб.м ( без ПДВ); 

• на централізоване водовідведення -20,83 грн. за 1куб.м ( без ПДВ). 

2. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті Гатненської сільської ради. 

3. Зобов’язати  ТОВ « Рідний-Житло-Сервіс»» довести це рішення до 

відома споживачів послуг. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань законності, правопорядку, боротьби з 

корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних 

інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації (голова комісії- 

Поштаренко В.В.) 
 

 

 Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                          № 2/38 

с. Гатне 

 

Про повідомну реєстрацію колективного договору  між   

адміністрацією  та трудовим колективом КЗ-ЗДО «Казка» 

Гатненської сільської ради Фастівського району Київської 

області на 2022-2027 роки 

 

Керуючись п.п.9 п.б ч.1 ст.34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Законом України „Про колективні договори і 

угоди”, постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року               

№ 115 „Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів”,  розглянувши лист та  наданий 

для здійснення повідомної реєстрації  «Колективний договір  між   

адміністрацією  та трудовим колективом КЗ-ЗДО «Казка» Гатненської 

сільської ради Фастівського району Київської області на 2022-2027 роки, 

виконавчий комітет  Гатненської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Провести повідомну реєстрацію Колективного договору 

 між   адміністрацією  та трудовим колективом КЗ-ЗДО «Казка» Гатненської 

сільської ради Фастівського району Київської області на 2022-2027 роки. 

2. Виконавчому комітету Гатненської сільської ради: 

- внести відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них. 

- оприлюднити відомості про проведення повідомної реєстрації 

колективного договору. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань законності, правопорядку, боротьби з 

корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних 

інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації (голова комісії- 

Поштаренко В.В.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 



  

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/39 

с. Гатне 
 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 

від 30.09.2021 № 8/2 « Про утворення комісії з питань 

захисту прав дитини при  виконавчому комітеті 

Гатненської сільської ради, затвердження її складу 

та положення про комісію» 

  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», керуючись Постановами Кабінету Міністрів 

України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із 

захистом прав дитини» від 24.09.2008 року № 866 (в поточній редакції від 

27.08.2021) та «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати 

їх життю та здоров'ю» від 03.10.2018 року № 800, з метою реалізації 

державної політики у сфері дотримання та захисту прав дітей на території 

Гатненської теритоіальної громади,  виконавчий комітет Гатненської 

сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни  в рішення виконавчого комітету від 30.09.2021 № 8/2               

« Про утворення комісії з питань захисту прав дитини при  виконавчому 

комітеті Гатненської сільської ради, затвердження її складу та положення про 

комісію», а саме: 

1.1.  Положення про комісію з питань захисту прав дитини   при 

виконавчому комітеті Гатненської сільської ради Фастівського 

району Київської області викласти в редакції, що додається. 

1.2. Склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Гатненської сільської ради Фастівського району Київської 

області викласти в редакції, що додається. 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

праці, соціального захисту населення та спорту ( Пацьора Л.В.) 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

                                                                 



  

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Гатненської сільської ради            

від  30 вересня 2021 року №8/2 

( у редакції  рішення від 

27.01.2022 № 2/39 ) 

                                                             

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Гатненської ради Фастівського району Київської області 
  

  

 Лєзнік  Михайло 

Геннадійович 

 заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

 

 голова комісії 

Левковська Маріанна 

Сергіївна 

в.о. начальника служби у справах дітей та 

сім’ї, заступник голови комісії 

Павліченко Алла Іванівна  Фахівець із соціальної роботи, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

Дмитренко Ольга Василівна   член виконавчого комітету 

Гомола Дарія 

Олександрівна     

член виконавчого комітету 

Давиденко Наталія 

Миколаївна 

медичний директор  КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Гатненської 

сільської ради» 

Костакі Ірина Юріївна              завідуюча клубом с. Віта-Поштова 

Обіход Юрій 

Володимирович 

поліцейський офіцер громади 

  

Солтіс Ірина Віталіївна спеціаліст-методист відділу освіти 

Гатненської сільської ради 

Шевченко Наталія 

Василівна 

начальник відділу соціального захисту 

населення 

  

  

Керуючий справами 

(секретар ) виконкому                                              Лариса СІДЯКІНА 

 

 

 

        

 

 



  

 

 
ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   27 січня  2022 року                                                                 № 2/40 

с. Гатне 

 

Про внесення змін до персонального складу комісій та рад 

виконавчого комітету Гатненської сільської ради 

  

  Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи  зміни в персональному складі комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Гатненської ради Фастівського 

району Київської області,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1.  Внести зміни до персональний складу комісій та рад виконавчого 

комітету Гатненської сільської ради затверджених рішенням виконавчого 

комітету Гатненської сільської ради від 23.12.2020 № 10/1 «Про утворення 

комісій та рад при виконавчому комітеті Гатненської сільської ради та 

затвердження їх персонального складу» (із змінами) та викласти в редакції, 

що додається.  

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Сідякіну Л.М. 

 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення   виконавчого комітету    

Гатненської сільської ради              

від  23 грудня  2020 року № 10/1  
                                                               (в редакції рішення від 27.01.2022 № 2/40)  

  
 

Персональний склад комісій  і рад  при 

виконавчому  комітеті Гатненської сільської ради 
 

1. Адміністративна комісія:   

 Тимошевський Володимир Опанасович  -  голова комісії 

 Лялька Костянтин Анатолійович - заступник голови комісії 

 Костинська Олена Олександрівна   - секретар комісії 

 Єрмоленко Галина Василівна – член комісії 

 Клепач Євген Вікторович  - член комісії   

 Прохорчук Олександр Михайлович  - член комісії 

 Дубина Андрій Васильович - член комісії 

Смалько Станіслав Михайлович - член комісії  
 

2. Комісія по врегулюванню земельних та майнових відносин: 

Спіров Євген Аркадійович      - голова комісії 

Налапко Андрій Володимирович - заступник голови комісії 

Гордієнко Антон Павлович  - секретар комісії 

Кайданович Сергій Йосипович - член комісії 

Курілович Володимир Миколайович - член комісії 

Лосєв Максим Іванович - член комісії 

Марченко Олександр Сергійович -  член комісії 

Мєдведєв Андрій Володимирович  -  член комісії   
 

3. Комісія з питань розвитку інфраструктури та охорони 

навколишнього середовища: 

 Скорук Олександр Станіславович - голова комісії 

 Ситниченко Олександр Васильович - заступник голови комісії 

 Голуб Ігор Якович - секретар комісії 

 Кравченко Олена Сергіївна   - член комісії 

 Михаленко Олександр Павлович - член комісії 

 Матвієнко Руслан Валентинович - член комісії 

 Тромса Віктор Олександрович  - член комісії 
  

4. Комісія  з питань  соціального захисту населення: 

Погребна Наталія Олегівна             - голова комісії 

Карпович Катерина Володимирівна   - заступник голови комісії 

Грегуль Галина Володимирівна    - секретар комісії 

Фіалко Наталія Василівна              - член комісії 

Шуляр Валентина Вікторівна        - член ради   
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5.  Комісія у справах сім’ї, молоді та спорту 

Пацьора Дмитро Володимирович - голова комісії 

Давиденко Андрій Васильович   - заступник голови комісії 

Онисенко Світлана Анатоліївна    - секретар комісії 

Вовкогон Микола Олексійович - член комісії 

Моторний Сергій Валерійович   - член комісії 

Паламарчук Ігор Іванович - член комісії 

  

6. Комісію з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

Медведенко Євген Миколайович      - голова комісії 

Дрижук Віктор Степанович      - заступник голови комісії 

Котирло Віталій Олександрович   - секретар комісії 

Моісеєнко Роман Миколайович      - член комісії   

 

7. Опікунська рада: 

Ляшук Світлана Миколаївна  - заступник сільського голови, голова  ради   

Климук Артем Геннадійович – староста, заступник голови ради 

Шевченко Наталія Василівна – в. о. начальника відділу соціального захисту 

населення, секретар ради 

Дяченко Роман Сергійович - член  ради 

 

8. Рада ветеранів: 

Кучеренко Світлана Володимирівна  - голова ради  

Фенінець Євген Ігорович           - секретар  ради 

Зубченко Микола Васильович - член  ради 

Баранюк Василь Прокопович - член комісії 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 


