ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
__________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
XXI-ї чергової сесії VIІ скликання
2
1
лютого 2019 року
смт Велика Димерка
Зал засідань
Загальний склад ради: 26 депутатів
Присутні на засіданні: 18 депутатів (відомість додається)
Відсутні депутати:
Халєєв Я.М. – відрядження
Терлюк Є.В. – відрядження
Нишенко В.М. – відрядження
Трегуб В.М. – відрядження
Гутник П.Г. – на лікуванні
Фещун О.В. – на лікуванні
Іванов Д.Д. – причина відсутності невідома
Запрошені та присутні:
Прянішнікова К.В. – перший заступник селищного голови
Губський М.І. – заступник селищного голови
Зубко Т.П. - ствароста Жердівського старостинського округу
Йовенко В.М. – ствароста Шевченківського старостинського округу
Карчевський О.П. - ствароста Руднянського старостинського округу
Литвин М.Г. - ствароста Бобрицького 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
Грицаєнко С.А. – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів, містобудування та екології
Кузьмик С.Г.– головний спеціаліст відділу освіти
Леоненко О.А. – головний спеціаліст відділу питань прав захисту дітей, сім’ї молоді та
соціального захисту населення;
Литвиненко В.В. – помічник-консультант народного депутата України
Різаненка П.О.

Голосування та поіменна реєстрація депутатів здійснюється в електронній системі
поіменного голосування «Рада Голос»
Головує на засіданні та приймє участь у голосуванні: Бочкарьов А.Б. – селищний голова
Головуючий: Запропонував провести реєстрацію депутатів селищної ради.
Зареєстровано 18 депутатів – кворум наявний.
Головуючий: Запропонував відкрити двадцять першу чергову сесію Великодимероської
селищної ради сьомого скликання
ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXI чергової сесії VIІ скликання
Голосували: «ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Звучить гімн України!

Затвердження порядку денного:
Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу»:
1. Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 2018 рік
2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік
3. Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
4. Про затвердження Програми «Організація та проведення громадських та інших робіт
тимчасового характеру у Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021
роки»
5. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 XVІІІ-VІI
6. Про внесення змін до Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням
В
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е 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
л
и
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10. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс
11. Про припинення КП «Руднянське» в результаті реорганізації (шляхом приєднання)
12. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості
13. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок
14. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність
15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її
у власність
16. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика Димерка гр.
Бугаєнку Олексію Олександровичу
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення гр. Безсмертному Борису Яковичу
18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності (під існуючою будівлею Тарасівського НВК) за адресою вул. 9 – Січня, с. Тарасівка
19. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика Димерка, вул.
Заліська, 4 гр. Старику В’ячеславу Григоровичу
20. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в с.
Шевченкове по вулиці Київська, 50 А
21. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в с. Жердова
по вулиці Марії Заньковецької, 43
22. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в с. Гайове
по вулиці Центральна, 34
23. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в с.
Шевченкове по вулиці Київська, 14
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:
«ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: Повідомив про рекомендації профільних комісій включити у порядок денний
додаткові проекти рішень:
-

Про співфінансування експертизи Схеми планування
Про встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури
смт Велика Димерка ТОВ «Д ТРАНС-АВТО»
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 16.11.2017 р. №8
I-VII «Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради»

Головуючий: Поставив на голосування питання Про включення до порядку денного питання
«Про співфінансування експертизи Схеми планування» «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: Поставив на голосування питання Про включення до порядку денного питання
«Про встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури смт
Велика Димерка ТОВ «Д ТРАНС-АВТО» «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: Поставив на голосування питання Про включення до порядку денного питання
«Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 16.11.2017 р. №8 I-VII
«Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради» «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: внести проголосовані зміни до порядку денного.
Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому» з
проголосованими змінами.
ВИРІШИЛИ: затвердити Порядок денний в цілому зі змінами:
1. Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 2018 рік
Доповідає – Косенко Оксана Василівна - головний бухгалтер

2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік
Доповідає – Гончаренко Олена Анатоліївна – начальник відділу економіки, інвестицій та публічних
закупівель

3. Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
Доповідає - Кузьмик Світлана Григорівна – головний спеціаліст відділу освіти

4. Про затвердження Програми «Організація та проведення громадських та інших робіт
тимчасового характеру у Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021
роки»
Доповідає – Леоненко Оксана Анріївна – головний спеціаліст відділу питань прав захисту дітей,
сім’ї молоді та соціального захисту населення

5. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 XVІІІ-VІI
Доповідає – Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу ЖКГ

6. Про внесення змін до Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням
В
еДоповідає – Гончаренко Олена Анатоліївна – начальник відділу економіки, інвестицій та публічних
лзакупівель
7.
и 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
к
о
Доповідає – Косенко Оксана Василівна - головний бухгалтер
д
8. Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що є
и
власністю Великодимерської об’єднаної територіальної громади
м
Доповідає – Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу ЖКГ
е
9. Про затвердження переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких
р
виборюється на конкурстних засадах
сДоповідає – Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу ЖКГ
ь10. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс
кДоповідає – Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу ЖКГ
о11. Про припинення КП «Руднянське» в результаті реорганізації (шляхом приєднання)
їДоповідає – Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу ЖКГ
12. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
свстановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості
еДоповідає – Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів,
лмістобудування та екології
и Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
13.
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ї Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
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Доповідає
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містобудування та екології

в
16. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика Димерка гр.
і
Бугаєнку Олексію Олександровичу
д

Доповідає – Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів,
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18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності (під існуючою будівлею Тарасівського НВК) за адресою вул. 9 – Січня, с. Тарасівка
Доповідає – Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології

19. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика Димерка, вул.
Заліська, 4 гр. Старику В’ячеславу Григоровичу
Доповідає – Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології

20. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в с.
Шевченкове по вулиці Київська, 50 А
Доповідає – Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології

21. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в с. Жердова
по вулиці Марії Заньковецької, 43
Доповідає – Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології

22. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в с. Гайове
по вулиці Центральна, 34
Доповідає – Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології

23. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в с.
Шевченкове по вулиці Київська, 14
Доповідає – Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології

Про співфінансування експертизи Схеми планування
Доповідає – Косенко Оксана Василівна - головний бухгалтер

25. Про встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури смт Велика Димерка
ТОВ «Д ТРАНС-АВТО»
Доповідає – Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу ЖКГ

Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 16.11.2017 р. №8 I-VII
«Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради»
Доповідає – Бочкарьов А.Б.

РІЗНЕ

1. Слухали: Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 2018 рік
Доповідала: Косенко Оксана Василівна - головний бухгалтер
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 413 (додається).
2. Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного,
культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади за
2018 рік
Доповідала : Гончаренко Олена Анатоліївна – начальник відділу економіки, інвестицій та
публічних закупівель
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 414 (додається).
3. Слухали: Про затвердження Програми «Оздоровлення
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

та

відпочинок

дітей

Доповідала: Кузьмик Світлана Григорівна – головний спеціаліст відділу освіти
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 415 (додається).
4. Слухали: Про затвердження Програми «Організація та проведення громадських та інших
робіт тимчасового характеру у Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 20192021 роки»
Доповідала: Леоненко Оксана Анріївна – головний спеціаліст відділу питань прав захисту
дітей, сім’ї молоді та соціального захисту населення
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 413 (додається).
5. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів
житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 XVІІІ-VІI
Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального
будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Доповіла по питанню та наголосила про наявність зміни до проекту рішення.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення Про внесення
змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-комунального
господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням
Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 XVІІІ-VІI «за основу»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу»:
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Головуючий: поставив на голосування пропозицію про внесення змін до питання №5 Про
внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-комунального
господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням
Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 XVІІІ-VІI «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення Про внесення
змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-комунального
господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням
Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 XVІІІ-VІI «в цілому»

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «в цілому»:
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 417 (додається).
6. Слухали: Про внесення змін до Програми соціально-економічного, культурного і
духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік,
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Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення 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 2,3,6,7 «в цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 419 (додається).
8. Слухали: Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального
майна, що є власністю Великодимерської об’єднаної територіальної громади
Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального
будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 420 (додається).
9. Слухали: Про затвердження переліку житлово-комунальних послуг, право на здійснення
яких виборюється на конкурсних засадах
Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального
будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 421 (додається).
10. Слухали: Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс
Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального
будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 422 (додається).
11. Слухали:
приєднання)

Про припинення КП «Руднянське» в результаті реорганізації (шляхом

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального
будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 423 (додається).
12. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0

Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 424 (додається).
13. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 425 (додається).
14. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 426 (додається).
15. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
передачу її у власність
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 427 (додається).
16. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика
Димерка гр. Бугаєнку Олексію Олександровичу
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 428 (додається).
17. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Безсмертному Борису Яковичу
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 429 (додається).
18. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності (під існуючою будівлею Тарасівського НВК) за адресою вул. 9 – Січня,
с. Тарасівка
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 430 (додається).
19. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика
Димерка, вул. Заліська, 4 гр. Старику В’ячеславу Григоровичу
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 431 (додається).
20. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку
в с. Шевченкове по вулиці Київська, 50 А
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 432 (додається).
21. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку
в с. Жердова по вулиці Марії Заньковецької, 43
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 433 (додається).
22. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку
в с. Гайове по вулиці Центральна, 34
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 434 (додається).
23. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку
в с. Шевченкове по вулиці Київська, 14
Доповідала: Грицаєнко Світлана Адамівна – головний спеціаліст відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 435 (додається).
24. Слухали: Про співфінансування експертизи Схеми планування
Доповідала: Косенко Оксана Василівна - головний бухгалтер
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 436 (додається).
25. Слухали: Про встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури смт
Велика Димерка ТОВ «Д ТРАНС-АВТО»
Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального
будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 437 (додається).
26. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 16.11.2017
р. №8 I-VII «Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради»
Доповідав: Бочкарьов А.Б. – селищний голова
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 438 (додається).
Всі питання, які виносились на розгляд 21 сесії 7 скликання Великодимерської
селищної ради були розглянуті.
Засідання закінчено.
Звучить гімн України!

Секретар ради

А. Сидоренко

