ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
__________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
XX-ї позачергової сесії VIІ скликання
24 січня 2019 року

смт Велика Димерка
Загальний склад ради: 26 депутатів
Присутні на засіданні: 18 депутатів (відомість додається)
Відсутні депутати:
Кадирова А.Т. – відрядження
Вяткін М.В. - відрядження
Терлюк Є.В. – відрядження
Стецкенко Є.А. – відрядження
Дяченко Р.М. – відрядження
Трегуб В.М. - відрядження
Іванов Д.Д. – причина відсутності невідома
Запрошені та присутні:
Губський М.І. – заступник селищного голови
Йовенко В.М. – ствароста Шевченківського старостинського округу
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
Яковенко О. М. – начальник відділу питань прав захисту дітей, сім’ї молоді та
соціального захисту населення;
Литвиненко В.В. – помічник-консультант народного депутата України
Різаненка П.О.

Головує на засіданні та приймє участь у голосуванні: Бочкарьов А.Б. –
селищний голова
ГОЛОСУВАННЯ Про відкриття XX сесії селищної ради VIІ скликання
від 24 січня 2019 року
Голосували: «ЗА» –18 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
На засідання з’явився депутат округу № 11 – Федоренко Андрій Сергійович. Депутат
зареєструвався та прийняв участь у голосуванні.
Затвердження порядку денного:
Доповідає: Бочкарьов А.Б. – селищний голова.
Вирішили: Затвердити наступний порядок денний сесії:
1. 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
2. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2019 рік», затвердженої рішенням
Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 375 XVІІІ-VІI
3. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. №
додатків 3, 7
4. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2019 рік при здійсненні
будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості
6. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок
7. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
передачу її у власність
9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Великодимерській
селищній раді
10. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо формування земель
комунальної власності територіальної громади в смт Велика Димерка
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Олонцовій Вірі Анатоліївні
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Сидоренку Віталію Яковичу

13. Про затвердження Плану місцевого економічного розвитку Великодимерської
об’єднаної територіальної громади
14. Про подання кандидатури на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
Голосували: «ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Звучить гімн України!
1. 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: Внести наступні зміни до рішення ІІІ сесії Великодимерської
селищної ради VІI скликання від 21 грудня 2017 року № 59 «Про місцевий бюджет на
2018 рік»:
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. У абзаці третьому пункту 1 цифри «148515,96», «120344,844», «28171,116»,
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. У абзаці шостому пункту 1 цифри «25670,256», замінити на «43618,26».
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У пункті 2 цифри «120344,844», «28171,116» замінити на «138107,069»,
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0 У абзаці першому пункту 7 цифри «49179,174», замінити на «77168,667».
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з по загальному фонду селищного бюджету в сумі 4 235,5 тис. грн. по установам:
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-з Надання загальної середньої освіти – 931,7 тис. грн.,
-ад Здійснення заходів із землеустрою– 195,0 тис. грн.,
р Організація благоустрою населених пунктів– 389,0 тис. грн.,
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-іу Забезпечення діяльності палаців і будинків культури– 45,0 тис. грн.,
г Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 70,0 тис.грн.,
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о Інші заходи громадського порядку– 196,00 тис. грн.,
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- Організація благоустрою населених пунктів– 220,0 тис. грн..
1.7. Направити вільні лишки, що утворилися станом на 01.01.2018 року:
по спеціальному фонду селищного бюджету в сумі 2 887,975 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– 1 700,00 тис. грн.,
- Інші субвенції з місцевого бюджету– 114,975 тис. грн.,
2. Внести зміни у додатки 1, 3, 5, до рішення, виклавши їх у новій редакції.
Рішення № 399 (додається)
Голосували: «ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
2. Слухали: Про внесення змін до Програми «Турбота на 2019 рік», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 375 XVІІІ-VІI
Доповідала : О.М.ЯКОВЕНКО – начальник відділу питань прав захисту дітей, сім’ї
молоді та соціального захисту населення
Вирішили: Внести зміни до цільової програми «Турбота на 2019 рік», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 375 XVІІІ – VІІ,
виклавши її в новій редакції, що додається.
Рішення № 400 (додається)
Голосували: «ЗА» –22 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
3. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від
20.12.2018 р. № 383 XVІІІ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної
ради на 2019 рік» та додатків 3, 7
Доповідала: О.В. КОСЕНКО- головний бухгалтер
Вирішили : Внести наступні зміни до рішення Великодимерської селищної ради
від 20 грудня 2018 року № 383 XVIII-VII «Про селищний бюджет Великодимерської
селищної ради на 2019 рік»:
-

Здійснити перерозподіл коштів загального обсягу бюджетних призначень.
Внести зміни у додатки 3, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції.
Рішення № 401 (додається)
Голосували: «ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0

4. Слухали: Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2019 рік при
здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету

Доповідала: Г.В. ПЛОТНІКОВА - начальник відділу капітального будівництва,
ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Вирішили: Встановити розмір кошторисної заробітної плати на 2019 рік при
визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із
залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ
та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, в розмірі 11 200,00 грн.,
що відповідає середньому розряду складності робіт 3,8.
Рішення № 402 (додається).
Голосували: «ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
5. 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, містобудування
та екології
Вирішили: Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості
громадянам України.
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. Попередити громадян про те, що державна реєстрація
скасовується Державним кадастровим реєстром у разі, якщо протягом одного року з дня
здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право не зареєстроване з
вини заявника (п. 10 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр»).
Рішення № 403 (додається).
Голосували: «ЗА» –19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
6. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну
власність земельних ділянок
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів, містобудування
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.

Землевпорядній службі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації.
Рішення № 404 (додається).
Голосували: «ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
7. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів, містобудування
та екології
Вирішили: Надати дозвіл нищезазначеним громадянам на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.
Рекомендувати громадянам звернутись до землевпорядної організації з метою
замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність.
Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність розробити та
погодити згідно з нормами чинного законодавства України.
Попередити даних громадян про те, що державна реєстрація земельної ділянки
скасовується Державним кадастровим реєстром у разі, якщо протягом одного року з дня
здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право не зареєстроване з
вини заявника (п. 10 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр»).
Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність не надає даним громадянам права володіти, розпоряджатися
вказаною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до
чинного законодавства України.
Рішення № 405 (додається).
Голосували: «ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
8. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачу її у власність
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів, містобудування
та екології
Вирішили: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки
за рахунок земель комунальної власності у власність громадянам України. Передати у
власність громадянам земельні ділянки. Встановити, що даним земельним ділянкам
присвоєно кадастрові номери. Громадянам приступити до використання земельної
ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку
та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку.

Рішення № 406 (додається)
Голосували: «ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0

Не брали участь у голосуванні - 0
9. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Великодимерській селищній раді
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів, містобудування
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 розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості в смт Велика Димерка Броварського району Київської області.
Прийняти Великодимерській селищній раді у комунальну власність земельну ділянку
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості площею 24,5967 га в
смт Велика Димерка.
Встановити, що
даній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер
Землевпорядній службі внести відповідні зміні до земельно-кадастрової документації.
Рішення № 407 (додається).
Голосували: «ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
10. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
формування земель комунальної власності територіальної громади в смт Велика
Димерка
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів, містобудування
та екології
Вирішили: Надати дозвіл ПрАТ “Київобленерго” на розробку проекту
землеустрою щодо відведення сімнадцяти 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 16 опорами ПЛЗ-10Кв та ТП-10/0,4Кв, загальною орієнтовною площею 0,0094 га, (
0,0022 га під ТП -10/0,4 Кв, та 14 земельних ділянок по 0,0004 га, 1 земельна ділянка
0,0007 га, 1 земельна ділянка 0,0009 га під опорами) в смт Велика Димерка
Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.
Рекомендувати ПрАТ “Київобленерго” звернутись до землевпорядної організації з
метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у користування на умовах оренди. Проект землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у користування на умовах оренди розробити та погодити згідно з
нормами чинного законодавства України.
Рішення № 408 (додається).
Голосували: «ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0

Не брали участь у голосуванні - 0
11. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Олонцовій Вірі Анатоліївні
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів, містобудування
та екології
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Олонцовій Вірі Анатоліївні з ведення особистого
селянського господарства на для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Велика Димерка, вул.
Горького площею 0,1150 га, розроблений ФОП Оласюк С.В.,
Змінити цільове призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського
господарства на для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Велика Димерка, вул. Горького площею
0,1150 га, яка належить гр. Олонцовій Вірі Анатоліївні, кадастровий номер
Гр. Олонцовій Вірі Анатоліївні приступити до використання земельної ділянки за
цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку та
отримання правовстановлюючих документів на земельні ділянки.
Рішення № 409 (додається).
Голосували: «ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
12. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Сидоренку Віталію Яковичу
Доповідав: О.М. РУБАНКА- начальник відділу земельних ресурсів, містобудування
та екології
Вирішили: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Сидоренку Віталію Яковичу з ведення
особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Велика Димерка,
вул. Пушкіна площею 0,2111га, розроблений ФОП Кравченко І.П.
Змінити цільове призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського
господарства на для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт Велика Димерка, вул. Пушкіна площею
0,2111 га, яка належить Сидоренку Віталію Яковичу, кадастровий номер
земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на
земельну ділянку та отримання правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

Рішення № 410 (додається)
Голосували: «ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0

Не брали участь у голосуванні - 0
13. Слухали: Про затвердження Плану місцевого економічного розвитку
Великодимерської об’єднаної територіальної громади
Доповідала: О.А. ГОНЧАРЕНКО – начальник відділу економіки
Вирішили: Затвердити План місцевого економічного розвитку Великодимерської
об’єднаної територіальної громади, що додається. Відділу економіки, інвестицій та
публічних закупівель виконавчого комітету Великодимерської селищної ради двічі на
рік надавати Секретаріату Ініціативи «Мери за економічне зростання» звіти про хід
реалізації Плану місцевого економічного розвитку Великодимерської об’єднаної
територіальної громади та досягнуті результати.
Рішення № 411 (додається).
Голосували: «ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
14. Слухали: Про подання кандидатури на присвоєння почесного звання України
«Мати-героїня»
Вирішили: Рекомендувати кандидатуру, Онашко Тетяни Василівни, жительки смт
Велика Димерка, вул. Михайлівська, буд. 45, Київської області, Броварського району,
яка народила і виховує вісьмох дітей для присвоєння почесного звання України «Мати
– Героїня».
Рішення № 412 (додається).
Голосували: «ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Всі питання, які виносились на розгляд 20 сесії 7 скликання Великодимерської
селищної ради були розглянуті.
Засідання закінчено.
Звучить гімн України!

Секретар ради

А. Сидоренко

