ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
__________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
XVI-ї позачергової сесії VIІ скликання
15 листопада 2018 року
15.00
смт Велика Димерка
Загальний склад ради: 26 депутатів
Присутні на засіданні: 22 депутати (відомість додається)
Відсутні депутати:
Кадирова А.Т. – на лікуванні
Трегуб В.М. – на лікуванні
Нишенко В.М. – на лікуванні
Фещун О.В. – на лікуванні
Гришко В.М. - відрядження
Запрошені та присутні:
Прянішнікова К.В. – перший заступник селищного голови
Губський М.І. – заступник селищного голови
Литвин М.Г. – ствароста Бобрицького старостинського округу
Зубко Т.П. – ствароста Жердівського старостинського округу
Йовенко В.М. – ствароста Шевченківського старостинського округу
Карчевський О.П. – староста Руднянського старостинського округу
Куценко О.М. - депутат Броварської районної ради
Опенько С.А. – в.о. директора КЗ « Центр культури, дозвілля та спорту
Великодимерської селищної ради»
Косенко О.В. – головний бухгалтер Великодимерської селищної ради
Плотнікова Г.В. – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної
власності та розвитку інфраструктури
Гончаренко О.А. – начальник відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель
Рубанка О.М. – начальник відділу земельних ресурсів та екології
Тугай А.М. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту
населення, мобілізаційної та та правоохоронної діяльності
Литвиненко В.В. – помічник-консультант народного депутата України

Різаненка П.О.
Пляскін Г.В. – член ГО «Комітет самопорятунку»
Батечко М.О. – член ГО «Комітет самопорятунку»
Білик В.П. – начальник ГФ «ЗАХИСТ»
Головує на засіданні та приймє участь у голосуванні: Бочкарьов А.Б. –
селищний голова
ГОЛОСУВАННЯ Про відкриття XVI сесії селищної ради VIІ скликання
від 15 листопада 2018 року
Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Затвердження порядку денного:
Доповідає: Бочкарьов А.Б. – селищний голова.
Вирішили: Затвердити наступний порядок денний сесії:
1. Про внесення змін до цільової програми «Благоустрій у Великодимерській
об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік», затвердженої рішенням
Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 52 ІІІ – VІІ, із змінами
2. Про внесення змін до цільової програми «Будівництво, реконструкція і ремонт
об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення у
Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2018 -2020 роки» ,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 № 54 ІІІ –
VІІ, із змінами
3. Про внесення змін до цільової програми «Розвиток вулично-дорожньої мережі
Великодимерської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 51 ІІІ – VІІ, зі
змінами
4. Про внесення змін до цільової програми «Турбота на 2018 рік », затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 49 ІІІ - VІІ
5. Про внесення змін до цільової програми «Навчання, підготовка, підвищення
кваліфікації виборчих та посадових осіб Великодимерської об'єднаної територіальної
громади на 2018 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від
21.12.2017 р. № 45 ІІІ – VІІ, зі змінами
6. Про внесення змін до цільової програми «Харчування на 2018 рік закладів освіти
Великодимерської об’єднаної територіальної громади», затвердженої рішенням
Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 53 ІІІ – VІІ, із змінами
7. Про внесення змін до Програми соціально-економічного культурного і духовного
розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади
на 2018 рік,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 43 ІІІ –
VІІ, із змінами
8. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. №
59 ІІІ- VІI «Про місцевий бюджет на 2018 рік» та додатків до нього

9. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2019 рік
10. Про створення Управління фінансів Великодимерської селищної ради
Броварського району Київської області
11. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради
12. Про надання дозволу на коригування проектно кошторисної документації на
«Будівництво системи вуличного відеоспостереження на території селища міського
типу Велика Димерка Броварського району Київської області»
13. Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу «Центр культури,
дозвілля та спорту» Великодимерської селищної ради
14. Про внесення змін до Рішення сесії Великодимерської селищної ради від
27.04.2018 р. № 154 VIII-VII «Про затвердження Положення про комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичай ситуацій Великодимерської об’єднаної
територіальної громади»
15. Про надання згоди Національній академії педагогічних наук України на передачу
друкованої продукції із державної власності у комунальну власність виконавчого
комітету Великодимерської селищної ради
16. Про затвердження Прянішнікової К.В. на посаду першого заступника селищного
голови
17. Про затвердження цільової програми «Регулювання та розвитку земельних
відносин на території Великодимерської селищної ради на 2019-2021 роки»
18. Про надання дозволу на розробку детального плану території гр. Чернилу
Святославу Анатолійовичу
19. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості
20. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок
21. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність
22. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
передачу її у власність
23. Про найменування вулиць в СТ «Луч», с. Бобрик
24. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо формування земель
комунальної власності територіальної громади в смт Велика Димерка по вул.
Пірогова
25. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо формування земель
комунальної власності територіальної громади в смт Велика Димерка по вул. Зелена
та вул. Ситюкова
26. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо формування земель
комунальної власності територіальної громади в с. Шевченкове
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Великодимерській
селищній раді для обслуговування очисних споруд
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Катерюкіну Юрію Олександровичу

29. Про звільнення Гамайди Т.І.з посади директора комунального підприємства
Великодимерської селищної ради «Комунальна служба реєстрації речових прав»
РІЗНЕ…..

Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
Звучить гімн України!
1. Слухали: Про внесення змін до цільової програми «Благоустрій у
Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 52 ІІІ – VІІ, із
змінами
Доповідала: Г.В. ПЛОТНІКОВА - начальник відділу капітального будівництва,
ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Вирішили: Внести зміни до цільової програми «Благоустрій у Великодимерській
об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік», затвердженої рішенням селищної
ради від 21.12.2017 року № 52 ІІI – VІІ із змінами, а саме :
1.1. Збільшити фінансування по завданню № 3 паспорту програми «Розчищення
вулично-дорожньої мережі від снігу та обробка пісчано-соляною сумішшю» на суму
190,0 тис. грн.
1.2. Збільшити фінансування по завданню № 6 паспорту програми «Ремонт та
технічне обслуговування системи вуличного освітлення» на суму 194,0 тис. грн.
1.3. Зменшити фінансування по завданню №7 паспорту програми «Улаштування
пам’ятника громадянам Великої Димерки учасникам ліквідації Чорнобильської
катастрофи – на 11,550 тис. грн.
1.4. Доповнити паспорт програми завданням № 9 «Поточний ремонт пам’ятника
героям Великої Вітчизняної війни в центральній частині селища Велика Димерка
Броварського району Київської області»
та передбачити фінансування у сумі
15,00 тис.грн.
1.5. Доповнити паспорт програми завданням № 10 «Проведення комплексу робіт з
видалення зелених насаджень у тому числі самосійних аварійних, сухостійних,
уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на територіях загального
користування» та передбачити фінансування у сумі 55,0 тис.грн.
1.6. Доповнити паспорт програми завданням 11 «Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
на території Великодимерської селищної ради» та передбачити фінансування у сумі
190,0 тис.грн.
Рішення № 322 (додається)
Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0

2. Слухали: Про внесення змін до цільової програми «Будівництво, реконструкція і
ремонт об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення у
Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2018 -2020 роки» ,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 № 54 ІІІ –
VІІ, із змінами
Доповідала: Г.В. ПЛОТНІКОВА - начальник відділу капітального будівництва,
ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Вирішили: Внести зміни до цільової програми «Будівництво, реконструкція і ремонт
об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення в
Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2018 -2020 роки» (далі –
програма), затвердженої рішенням селищної ради від 21.12.2017 № 54 ІІІ-VII із
змінами, а саме:
1.1. Внести зміни до заходів програми:
- у п. 7 заходів «Будівництво дитячих та спортивних майданчикі» збільшити
фінансування на 220,0 тис.грн.;
- у п. 8 заходів «Будівництво артсвердловини в с.Шевченкове Броварського
району Київської області» зменшити фінансування на 620,285 тис.грн.;
- у п.9 заходів «Капітальний ремонт водонапірної башти по вул.Вокзальна 2б в
с.Шевченкове Броварського району Київської області» збільшити фінансування у
2018 році на 726,98 тис.грн., у 2019 році на 800,00 тис.грн.;
- у п.10 заходів «Будівництво центру безпеки громадян с смт.Велика Димерка
Броварського району, Київської області» зменшити фінансування на 311,20 тис.грн.;
- у п.11 заходів «Будівництво центру надання адміністративних послуг в
смт.Велика Димерка Броварського район,
Київської області»
зменшити
фінансування на 265,780 тис.грн.;
- доповнити заходи п.15 «Реконструкція вхідної групи будівлі, що розташована
по вул.Соборній 15а, в смт.Велика Димерка Броварського району Київської області»
та передбачити фінансування у сумі 224,0 тис.грн.;
- у пункті «всього по заходах» сума коштів у 2018 р. – 7276,425 тис.грн.
1.2. Внести зміни до п.9 паспорту програми:
- «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми»
становить у 2018 році 7276,425 тис.грн.
Рішення № 323 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
3. Слухали: Про внесення змін до цільової програми «Розвиток вулично-дорожньої
мережі Великодимерської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 51 ІІІ –
VІІ, зі змінами
Доповідала: Г.В. ПЛОТНІКОВА - начальник відділу капітального будівництва,
ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Вирішили: Внести зміни до заходів цільової програми «Розвиток вуличнодорожньої мережі Великодимерської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»

затвердженої рішенням селищної ради від 21.12.2017 № 51 ІІІ-VII із змінами,
виклавши їх в новій редакції згідно з додатком.Внести зміни до п.9 паспорту
програми «загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми»
становить «кошти місцевого бюджету: 24146,855 тис.грн., у тому числі капітальний
ремонт – 23319,855 тис.грн., поточний ремонт – 827 тис. грн.; кошти державного
бюджету 1220,285 тис.грн..
Рішення № 324 (додається).
Голосували: «ЗА» –21 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
На пленарне засідання з’явився депутат округу № 17 Пікож О.А.
4. Слухали: Про внесення змін до цільової програми «Турбота на 2018 рік »,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 49 ІІІ VІІ
Доповідала: О.В. КОСЕНКО- головний бухгалтер
Вирішили: Внести зміни до цільової програми «Турбота на 2018 рік», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 49 ІІІ – VІІ, виклавши
її в новій редакції, що додається.
Рішення № 325 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
5. Слухали: Про внесення змін до цільової програми «Навчання, підготовка,
підвищення кваліфікації виборчих та посадових осіб Великодимерської об'єднаної
територіальної громади на 2018 рік», затвердженої рішенням Великодимерської
селищної ради від 21.12.2017 р. № 45 ІІІ – VІІ, зі змінами
Доповідала: О.В. КОСЕНКО- головний бухгалтер
Вирішили: Внести зміни до цільової програми «Навчання, підготовка, підвищення
кваліфікації виборчих та посадових осіб Великодимерської об'єднаної територіальної
громади на 2018 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від
21.12.2017 р. № 53 ІІІ – VІІ, виклавши її в новій редакції згідно з додатком. Відділу
бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Великодимерської
селищної ради забезпечити фінансування заходів програми.
Рішення № 326 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
6. Слухали: Про внесення змін до цільової програми «Харчування на 2018 рік
закладів освіти Великодимерської об’єднаної територіальної громади», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 53 ІІІ – VІІ, із змінами
Доповідала: О.В. КОСЕНКО- головний бухгалтер
Вирішили: Внести зміни до цільової програми «Харчування на 2018 рік закладів
освіти
Великодимерської об’єднаної територіальної громади», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 № 53 ІІІ – VІІ, виклавши її
в новій редакції, згідно з додатком.Відділу бухгалтерського обліку та звітності

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради забезпечити фінансування
заходів програми.
Рішення № 327 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
7. Слухали: Про внесення змін до Програми соціально-економічного культурного і
духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2018
рік, затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р. № 43
ІІІ – VІІ, із змінами
Доповідала: О.А. ГОНЧАРЕНКО – начальник відділу економіки, інвестицій та
публічних закупівель
Вирішили: Внести зміни до Програми соціально-економічного культурного і
духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2018
рік, затвердженої ріщенням Великодимерської селищної ради від 21.12.2017 р.
№ 43 ІІІ – VІІ, виклавши додаток до програми в наступній редакції, згідно з
додатком.
Перелік Програм, фінансування яких планується здійснювати
у 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету
№
п/п

Назва програми

Фінансування
(тис. грн)

ПРОГРАМА
1

«Висвітлення діяльності Великодимерської селищної
ради засобами масової інформації на 2018-2020 роки»

0,0

ПРОГРАМА
2

Розвитку та функціонування системи освіти

20057,7

Великодимерської ОТГ на 2018 - 2019 роки
3

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «Турбота на 2018 рік»

2128,00

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
4

«Харчування на 2018 рік закладів освіти
Великодимерської об’єднаної територіальної громади»

8501,65

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
5

«Оздоровлення
та
відпочинок
дітей
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на
2018 рік»

950,0

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Навчання, підготовка,
виборних та посадових осіб

6

підвищення

кваліфікації
16,0

Великодимерської об’єднаної територіальної громади
на 2018 рік»
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Розвиток фізичної культури і спорту на території
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на
2018 рік»

7

1135,268

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Забезпечення
безкоштовними
інсулінами
інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

8

289.9

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Підтримка служби переливання крові Броварської
ЦРЛ та розвитку донорства у Великодимерській ОТГ на
2018 рік»

9

108,5

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Проведення соціально-культурних заходів
10

у Великодимерській
громаді на 2018 рік»

об’єднаній

100,0

територіальній

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Соціального захисту прав дітей сімей, молоді та
соціального захисту населення на 2018 рік»

11

72,4

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
1
2

«Благоустрій у Великодимерській
територіальній громаді на 2018 рік»,

об’єднаній

6091,45

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
1
3

1

«Будівництво, реконструкція і ремонт об’єктів
комунальної господарства та соціально-культурного
призначення
в
Великодимерській
об’єднаній
територіальній громаді на 2018 -2020 роки»
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

7276,425

«Розвиток
вулично-дорожньої
мережі
Великодимерської об'єднаної територіальної громади на
2018 рік»

4

25367,14

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
1
5

«Охорона громадського правопорядку

1328,0

Великодимерської об’єднаної територіальної громади
на 2018 рік»
ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
1

6

1
7

«Інвентаризація об’єктів комунальної власності
Великодимерської обєднаної територіальної громади на
2018 рік»
Програма реконструкція котелень та систем
теплопостачання бюджетних установ Великодимерської
селищної ради на 2018 рік

2577,5

678,0

Рішення № 328 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
8. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від
21.12.2017 р. № 59 ІІІ- VІI «Про місцевий бюджет на 2018 рік» та додатків до нього
Доповідала: О.В. КОСЕНКО- головний бухгалтер
Вирішили: 1. Внести наступні зміни до рішення ІІІ сесії Великодимерської
селищної ради VІI скликання від 21 грудня 2017 року № 59 «Про місцевий бюджет
на 2018 рік»:
1.1. У абзаці другому пункту 1 цифри «148515,96», «146015,1», «2500,86»,
замінити на «176620,514», «172972,654», «3647,86».
1.2. У абзаці третьому пункту 1 цифри «148515,96», «120344,844»,
«28171,116», «25670,256», замінити на «184310,189», «137772,069», «46538,12»,
«42337,26».
1.3. У абзаці шостому пункту 1 цифри «25670,256», замінити на «42337,26».
1.4. У пункті
2 цифри «120344,844», «28171,116»
замінити на
«137772,069», «46538,12».
1.5. У абзаці першому пункту 7 цифри «49179,174», замінити на
«76737,933».
1.6. Направити вільні лишки загального фонду, що утворилися станом на
01.01.2018 року:

по загальному фонду селищного бюджету в сумі 3 885,5 тис. грн. по
установам:
-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
об’єднаних територіальних громад – 330,0 тис. грн.,
- Надання дошкільної освіти – 70,5 тис. грн.,
- Надання загальної середньої освіти – 871,7 тис. грн.,
- Здійснення заходів із землеустрою– 195,0 тис. грн.,
- Організація благоустрою населених пунктів– 389,0 тис. грн.,
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури– 45,0 тис. грн.,
- Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 70,0 тис.грн.,
- Інші заходи громадського порядку– 196,00 тис. грн.,
- Інші заходи в галузі культури і мистецтва– 60,00 тис. грн.,
- Інші субвенції з місцевого бюджету– 61,0 тис. грн.,
-Субвенції з місцевого бюджету на утримання
об’єктів спільного
користування – 1597,3 тис. грн..
по спеціальному фонду селищного бюджету в сумі 671,2 тис. грн. по
установам:
- Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури - 600,0 тис. грн.,
- Надання загальної середньої освіти – 69,2 тис. грн.,
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
– 2,0 тис. грн..
1.7. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року:
по спеціальному фонду селищного бюджету в сумі 3 132,975 тис. грн.
по установам:
-Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
об’єднаних територіальних громад – 950,0 тис. грн.,
- Надання дошкільної освіти – 90,0 тис. грн.,
- Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 33,0
тис. грн.,
- Здійснення заходів із землеустрою– 1700,00 тис. грн.,
- Інші субвенції з місцевого бюджету– 114,975 тис. грн.,
- Організація благоустрою населених пунктів– 220,0 тис. грн.,
- Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
– 25,0 тис. грн..
2. Внести зміни у додатки 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
Рішення № 329 (додається)
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0

9. Слухали: Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів у сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2019 рік
Доповідала: О.А. ГОНЧАРЕНКО – начальник відділу економіки, інвестицій та
публічних закупівель
Вирішили: Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2019 рік
ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
у сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2019
рік

№

Вид
и
з
проекті
/п
в

Назва проекту

Ціль прийняття

регуляторного
акту

рег
улятор
них
актів

Стро
к
підготов
ки
проекту
регулято
рного
акту

Найменування
підрозділу,
відповідального
за
розробку
регуляторного акту

(ква
ртал)

1

2

3

4

5

6

1

Ріш
Про
заборону
ення
продажу у нічний час
сесії
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних
напоїв, вин столових
суб’єктами
господарювання (крім
закладів ресторанного
господарства)
на
території
Великодимерської ОТГ

Зниження рівня
споживання
населенням
алкогольних напоїв у
нічний
час,
зменшення кількості
злочинів, скоєних у
стані
алкогольного
сп’яніння,
захист
населення
від
шкідливого
впливу
шуму в нічний час

1
квартал

Відділ економіки,
інвестицій
та
публічних закупівель

2

Ріш
Про затвердження
Встановлення
ення
Положення про порядок єдиної вимоги до
сесії
списання комунального порядку
списання

1
квартал

Відділ
капітального
будівництва, житлово-

майна
Великодимерської
об’єднаної
територіальної громади

майна,
що
комунальною
власністю громади

є

комунального
господарства,
комунальної власності
та
розвитку
інфраструктури

3

Ріш
Про затвердження
ення
Регламенту
роботи
сесії
Центру
надання
адміністративних
послуг
виконавчого
комітету
Великодимерської
селищної ради

Створення умов
1
для
надання квартал
мешканцям громади
необхідних
адміністративних
послуг в зручний та
доступний
спосіб,
подальша розбудова
відкритості
та
ефективності
діяльності
Великодимерської
селищної ради та її
виконавчого комітету

Керуюча справами
виконавчого комітету
Великодимерської
селищної ради

4

Ріш
Про встановлення
ення
місцевих податків та
сесії
розмірів їх ставок на
території
Великодимерської
об’єднаної
територіальної громади
на 2020 рік

Врегулювання
питання встановлення
ставок та порядку
сплати
місцевих
податків на території
громади;
забезпечення
відповідних
надходжень
до
бюджету громади

Відділ економіки,
інвестицій
та
публічних закупівель

2
квартал

Рішення № 330 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
10. Слухали: Про створення Управління фінансів Великодимерської селищної ради
Броварського району Київської області
Доповідала: О.В. КОСЕНКО- головний бухгалтер
Вирішили: Створити виконавчий орган селищної ради для здійснення повноважень в
галузі бюджету та фінансів - Управління фінансів Великодимерської селищної ради
Броварського району Київської області.Затвердити Положення про Управління
фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області

(додаток № 1). Затвердити структуру Управління фінансів Великодимерської
селищної ради Броварського району Київської області
Рішення № 331 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
11. Слухали: Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчого
комітету Великодимерської селищної ради
Доповідала: О.В. КОСЕНКО- головний бухгалтер
Вирішили: Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради, згідно з додатком .Селищному голові затвердити
зміни до штатного розпису в порядку, встановленому законодавством.
Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Великодимерської
селищної ради передбачити видатки на оплату праці в бюджеті на поточний рік.
Визнати такими, що втратили чинність рішення Великодимерської селищної ради від
26.06.2018 р. № 215 Х – VІІ «Про затвердження структури та загальної чисельності
виконавчого комітету Великодимерської селищної ради»; від 19.07.2018 р. № 231 ХІ –
VІІ «Про внесення змін до структури, загальної чисельності виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради».
Рішення № 332 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
12. Слухали: Про надання дозволу на коригування проектно кошторисної
документації на «Будівництво системи вуличного відеоспостереження на території
селища міського типу Велика Димерка Броварського району Київської області»
Доповідала: Г.В. ПЛОТНІКОВА - начальник відділу капітального будівництва,
ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Вирішили: Надати дозвіл виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на
коригування проектно-кошторисної документації на «Будівництво системи вуличного
відеоспостереження на території селища міського типу Велика Димерка Броварського
району Київської області».
Рішення № 333 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
13. Слухали: Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу
«Центр культури, дозвілля та спорту» Великодимерської селищної ради
Доповідав: С.А. Опенько – в.о. КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту»
Вирішили: Затвердити нову редакцію Статуту комунального закладу «Центр
культури, дозвілля та спорту» Великодимерської селищної ради. Виконуючому
обов’язки директора комунального закладу «Центр культури, дозвілля та спорту»
Великодимерської селищної ради здійснити реєстраційні дії згідно чинного
законодавства України.

Рішення № 334 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
14. Слухали: Про внесення змін до Рішення сесії Великодимерської селищної ради
від 27.04.2018 р. № 154 VIII-VII «Про затвердження Положення про комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичай ситуацій Великодимерської об’єднаної
територіальної громади»
Доповідав: А.М. Тугай – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту населення, мобілізаційної та та правоохоронної діяльності
Вирішили: Внести зміни до Додатку 2 рішення сесії Великодимерської селищної
ради від 27.04.2018 р. № 154 VIII-VII «Про затвердження Положення про комісію з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичай ситуацій Великодимерської
об’єднаної територіальної громади».
1. Затвердити посадовий склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Великодимерської об’єднаної територіальної громади у новій
редакції, згідно з додатком.
Рішення № 335 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
15. Слухали: Про надання згоди Національній академії педагогічних наук України на
передачу друкованої продукції із державної власності у комунальну власність
виконавчого комітету Великодимерської селищної ради
Доповідала: А.М. Сидоренко – секретар ради
Вирішили: Надати згоду Національній академії педагогічних наук України на
передачу друкованої продукції із державної власності у комунальну власність
виконавчого комітету Великодимерської селищної ради.
2. Доручити головному бухгалтеру селищної ради та директору Великодимерського
навчально-виховного об’єднання Броварського району Київської області забезпечити
проведення необхідних дій щодо прийому та передачі друкованої продукції закладам
освіти, що належать до сфери управління виконкому Великодимерської селищної
ради , згідно з додатком.
Рішення № 336 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
16. Слухали: Про затвердження Прянішнікової К.В. на посаду першого заступника
селищного голови
Доповідала: О.В. ТЕПЛЮК – завідувач сектору культури та спорту
Вирішили: Затвердити Прянішнікову Катерину Валеріївну на посаду першого
заступника селищного голови
Рішення № 337 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0

17. Слухали: Про затвердження цільової програми «Регулювання та розвитку
земельних відносин на території Великодимерської селищної ради на 2019-2021
роки»
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Затвердити цільову програму «Регулювання та розвиток земельних
відносин на території Великодимерської селищної ради на 2019-2021 роки»
Затвердити технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель на території
Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, яка
визначена проектом формування території і встановлення меж Великодимерської
ради та складення за їх результатами технічної документації із землеустро.Провести
роботи з інвентаризації земель на території Великодимерської селищної ради
Броварського району Київської області. Доручити Виконавчому комітету
Великодимерської селищної ради провести тендер на виконання робіт з
інвентаризації земель на території Великодимерської селищної ради Броварського
району Київської області.
Рішення № 338 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
18. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території гр.
Чернилу Святославу Анатолійовичу
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Надати дозвіл Чернилу Святославу Анатолійовичу на розробку
детального плану території на земельну ділянку площею 2.3068 га, кадастровий номер
3221281200:05:010:0006, в смт Велика Димерка для будівництва та розміщення
виробничих та офісно складських приміщень з СТО.
Рішення № 339 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
19. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на
місцевості
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянам.
Роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою розпочати з укладання
договору із землевпорядною організацією, яка має відподний дозвіл (ліцензію) на їх
виконання. Технічну документацію із землесутрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі на місцевості розробити та погодити згідно з нормами
чинного законодавства України.
Рішення № 340 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0

20. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну
власність земельних ділянок
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Затвердити виготовлену землевпорядними організаціями технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі на місцевості. Передати безкоштовно у власність земельні ділянки
громадянам України. Встановити, що даним земельним ділянкам присвоєно
кадастрові номери.
Рішення № 341 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
21. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Надати дозвіл громадянам на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність.
Рішення № 342 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
22. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачу її у власність
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель комунальної власності у власність нищезазначеним громадянам.
Передати у власність громадянам земельні ділянки. Встановити, що даним земельним
ділянкам присвоєно кадастрові номери.
Рішення № 343 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
23. Слухали: Про найменування вулиць в СТ «Луч», с. Бобрик
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Найменувати вулиці в СТ «Луч» згідно витягу з протоколу загальних
зборів членів садового товариства від 21.06.2018 року: вул. Центральна, вул. Банкова,
вул. Зелена.
Рішення № 344 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0

24. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
формування земель комунальної власності територіальної громади в смт Велика
Димерка по вул. Пірогова
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Надати дозвіл ПрАТ “Київобленерго” на розробку проекту землеустрою
щодо відведення дванадцяти земельних ділянок у користування на умовах оренди
терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії,
під 11 опорами ПЛЗ-10Кв та ТП-10/0,4Кв, загальною орієнтовною площею 0,0080 га,
по вул. Пирогова в смт Велика Димерка, ( 0,0022 га під ТП -10/0,4 Кв, та 8 земельні
ділянки по 0,0004 га, 1 земельна ділянка 0,0007 га, 1 земельна ділянка 0,0009 га, 1
земельна ділянка 0,0010 га під опорами) Великодимерської селищної ради
Броварського району Київської області.
Рішення № 345 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
25. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
формування земель комунальної власності територіальної громади в смт Велика
Димерка по вул. Зелена та вул. Ситюкова
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Надати дозвіл ПрАТ “Київобленерго” на розробку проекту землеустрою
щодо відведення дванадцяти земельних ділянок у користування на умовах оренди
терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії,
під 13 опорами ПЛЗ-10Кв та ТП-10/0,4Кв, загальною орієнтовною площею 0,0102 га,
по вул. Зелена, Ситюкова, пров. Щорса в смт Велика Димерка, ( 0,0022 га під ТП 10/0,4 Кв, та 8 земельні ділянки по 0,0004 га, 2 земельна ділянка 0,0009 га, 3 земельна
ділянка 0,0010 га під опорами) Великодимерської селищної ради Броварського району
Київської області.
Рішення № 346 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
26. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
формування земель комунальної власності територіальної громади в с. Шевченкове
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Надати дозвіл ПрАТ “Київобленерго” на розробку проекту землеустрою
щодо відведення дванадцяти земельних ділянок у користування на умовах оренди
терміном на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії,
під ТП-10/0,4Кв, загальною орієнтовною площею 0,0052 га, по вул. Київська в с.
Шевченкове, Великодимерської селищної ради Броварського району Київської
області.
Рішення № 347 (додається).

Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
27. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Великодимерській селищній раді для обслуговування очисних споруд
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Затвердити виготовлену ФОП Бондаренко К.В. технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Великодимерській селищній раді для обслуговування очисних споруд в
смт Велика Димерка Броварського району Київської області.Прийняти
Великодимерській селищній раді у комунальну власність земельну ділянку для
обслуговування очисних споруд площею 5,5423 га в смт Велика Димерка. Встановити,
що даній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер 3221281201:01:073:0014.
Рішення № 348 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
28. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Катерюкіну Юрію Олександровичу
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів та екології
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Катерюкіну Юрію Олександровичу з ведення
особистого селянського господарства на для розміщення та експлуатації об’єктів
дорожнього сервісу в смт Велика Димерка, площею 2,0000 га, розроблений ТОВ
«Альянсюстиція».Змінити цільове призначення земельної ділянки з ведення
особистого селянського господарства на для розміщення та експлуатації об’єктів
дорожнього сервісу в смт Велика Димерка, площею 2,0000 га, яка належить
Катерюкіну Юрію Олександровичу, кадастровий номер 3221281201:01:111:0013. Гр.
Катерюкіну Юрію Олександровичу приступити до використання земельної ділянки за
цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та
отримання правовстановлюючих документів на земельні ділянки
Рішення № 349 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0
29. Слухали: Про звільнення Гамайди Т.І. з посади директора комунального
підприємства Великодимерської селищної ради «Комунальна служба реєстрації
речових прав»
Доповідала: А.Б. Бочкарьов – селищний голова
Вирішили: Звільнити Гамайду Тетяну Іванівну з посади директора комунального
підприємства Великодимерської селищної ради «Комунальна служба реєстрації
речових прав» за власним бажанням з 15 листопада 2018 року, відповідно статті 38
Кодексу законів про працю України.

Рішення № 350 (додається).
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1
Не брали участь у голосуванні - 0

Всі питання, які виносились на розгляд 16 сесії 7 скликання Великодимерської
селищної ради демократичного скликання були розглянуті.
Засідання закінчено.
Звучить гімн України!

Секретар ради

А. Сидоренко

