ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
__________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
XXV-ї чергової сесії VIІ скликання
20 червня 2019 року
15:00
смт Велика Димерка
Зал засідань
Загальний склад ради: 26 депутатів
Присутні на засіданні: 15 депутатів (відомість додається)
Відсутні депутати:
Науменко Т.Г. - відрядження
Стеценко Є.А. – відрядження
Федоренко А.С. - відрядження
Халєєв Я.М. – відрядження
Трегуб В.М. – відрядження
Дяченко Р.М. – відрядження
Куценко Є.О. – відрядження
Фещун О.В. - відрядження
Коваленко М.В. - причина відсутності невідома
Іванов Д.Д. – причина відсутності невідома
Запрошені та присутні:
Прянішнікова К.В. – перший заступник селищного голови
Губський М.І. – заступник селищного голови
Москаленко Ю.М. – керуюча справами виконкому Великодимерської селищної ради
Йовенко В.М. – ствароста Шевченківського старостинського округу
Косенко О.В. – начальник управління 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, містобудування та екології
Теплюк О.В. – завідувач сектору з питань культури та спорту
Тугай А.М. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту
населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності
Савенко А.Г. – директор ТОВ «Ем Ай Ті»
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: Сидоренко А.М. – секретар ради
Головуюча: Запропонувала провести реєстрацію депутатів селищної ради.
Зареєстровано 14 депутатів – кворум наявний.
Головуюча: Запропонувала відкрити двадцять п»яту чергову сесію Великодимероської
селищної ради сьомого скликання.
ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXV чергової сесії VIІ скликання
Голосували: «ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Звучить гімн України!
Затвердження порядку денного:
Головуюча: Запропонувала перейти до голосування за порядок денний «за основу»:
1. Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок на території Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
2. Про заборону продажу у нічний час пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб`єктами господарювання (крім закладів
ресторанного господарства) на території Великодимерської ОТГ.
3. Про затвердження Регламенту роботи центру надання адміністративних послуг виконавчого
комітету Великодимерської селищної ради.
4. Про затвердження цільової програми «Підтримка служби переливання крові Броварської
ЦРЛ та розвитку донорства у Великодимерській ОТГ на 2019 рік».
5. Про затвердження цільової програми «Забезпечення
безкоштовними інсулінами
інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік».
6. 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 із змінами.
7. Про внесення змін до Програми «Покращення надання вторинної медичної допомоги
населенню Великодимерської об’єднаної територіальної громади та відновлення матеріальнотехнічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна
клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради
Київської області на 2018 - 2019 роки», затвердженої рішенням Великодимерської селищної
р
а Про внесення змін до Програми соціально-економічного культурного і духовного розвитку
8.
д
и
в

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням
В
е Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 383
9.
XVІІІ-VІI
«Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2019 рік» та додатків
л
до
и нього.
10.
к Про затвердження звіту орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради за I
півріччя
2019 року.
о
11.
Про
затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради на II
д
півріччя
2019 року.
и
12.
м Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 5 земельних
ділянок
у користування на умовах орендив смт Велика Димерка.13. Про надання дозволу на
е
розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частин земельної
р
ділянки,
на які поширюється право сервітуту.
с
14.
ь Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 2,3808 га по вул.
к
Ентузіастів,
2, в с. Бобрик Броварського району Київської області.
о
15.
ї Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення комерційної діяльності в с. Шевченкове, по вул. Вокзальна, 8, для послідуючого
укладення
договору оренди з ТОВ «ТРИ ТРІЙКИ».
с
16.
е Про затвердження детального плану території для розміщення виробничо-складських,
офісних
будівель та СТО в смт Велика Димерка Броварського району Київської області.
л
17.
и Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового
призначення гр. Гулому Василю Олексійовичу.
щ
18.
Різне.
н
о
Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
ї
Головуюча:
Озвучила результати поіменного голосування «за основу»:
р
Голосували: «ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
а
Не брали участь у голосуванні – 0
д
и
Головуюча: Наголосила про зміни та доповнення до порядку денного:
в1. Відповідно до службового листа відділу земельних ресурсів, містобудування та екології
івиконавчого комітету Великодимерської селищної ради з розгляду питання, включити в
д
порядок
денний додаткові питання:
 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
2
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості
0  Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок
.
1  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність
2
 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
.
передачу їх у власність
2
0  Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Шевченкове, вул.
Київська, 16, ТОВ «БАЗА МТЗ АПК»
1
8
р
.

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Кириченко Яні Василівні
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Нишенку Олексію Григоровичу
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Гучак Наталії Петрівни
 Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в смт
Велика Димерка по вулиці Паркова, 1
 Про затвердження детального плану території особистого селянського господарства на
площі 6, 3944 га в смт Велика Димерка Броварського району Київської області
 Про затвердження детального плану території для земель промисловості (будівництва
та обслуговування складських приміщень (зберігання металоконструкцій для монтажу
сонячних батарей) в смт Велика Димерка по вул. Соборна, 102 Б, Броварського району
Київської області гр. Бугаєнка Олексія Олександровича
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Ситюка Володимира Григоровича
 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Ковшун
Світлани Анатоліївни
 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Величенка Володимира Володимировича
2. Відповідно до службового листа відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту
населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради з розгляду питання, включити в порядок денний додаткове
питання:
 Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374 XVIIIVII
3. Відповідно до службового листа сектору з питань культури та спорту виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради з розгляду питання, включити в порядок денний додаткове
питання:
 Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній
територіальній громаді на 2019 рік», затверженої рішенням Великодимерської
селищної ради від 20.12.2018 № 378 XVIII – VІІ, із змінами
4. Відповідно до службового листа відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної
власності та розвитку інфраструктури виконавчого комітету Великодимерської селищної
ради з розгляду питання, включити в порядок денний додаткові питання:
 Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності об’єктів, що
перебувають у власності КСП «Бобрицьке»
 Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності об’єктів

Головуюча: поставила на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
1. Про включення до порядку денного питання Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
на місцевості «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
Голосували: «ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
2. Про включення до порядку денного питання Про затвердження технічної документації та
передачу в приватну власність земельних ділянок «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
Голосували: «ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
3. Про включення до порядку денного питання Про надання дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
4. Про включення до порядку денного питання Про затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та передачу їх у власність «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:

5. Про включення до порядку денного питання Про надання дозволу на розробку детального
плану території в с. Шевченкове, вул. Київська, 16, ТОВ «БАЗА МТЗ АПК» «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
6. Про включення до порядку денного питання Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Кириченко Яні
Василівні «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
7. Про включення до порядку денного питання Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Нишенку Олексію
Григоровичу «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
8. Про включення до порядку денного питання Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Гучак Наталії Петрівни
«за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:

9. Про включення до порядку денного питання Про надання дозволу на укладення договору
оренди землі на земельну ділянку в смт Велика Димерка по вулиці Паркова, 1 «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
10. Про включення до порядку денного питання Про затвердження детального плану території
особистого селянського господарства на площі 6, 3944 га в смт Велика Димерка Броварського
району Київської області «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
11. Про включення до порядку денного питання Про затвердження детального плану території
для земель промисловості (будівництва та обслуговування складських приміщень (зберігання
металоконструкцій для монтажу сонячних батарей) в смт Велика Димерка по вул. Соборна,
102 Б, Броварського району Київської області гр. Бугаєнка Олексія Олександровича «за
пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
12. Про включення до порядку денного питання Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Ситюка Володимира
Григоровича «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:

13. Про включення до порядку денного питання Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, що
перебуває в оренді гр. Ковшун Світлани Анатоліївни «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
14. Про включення до порядку денного питання Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Величенка Володимира
Володимировича «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
15. Про включення до порядку денного питання Про внесення змін до Програми «Захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
забезпечення пожежної безпеки Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 20192021 роки», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374
XVIII-VII «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
16. Про включення до порядку денного питання Про внесення змін до Програми
«Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік»,
затверженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 № 378 XVIII – VІІ, із
змінами «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:

17. Про включення до порядку денного питання Про надання згоди на безоплатне прийняття
до комунальної власності об’єктів, що перебувають у власності КСП «Бобрицьке» «за
пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: поставила на голосування питання «за пропозицію»:
18. Про включення до порядку денного питання Про надання згоди на безоплатне прийняття
до комунальної власності об’єктів «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: внести проголосовані зміни до порядку денного.
Головуюча: Запропонувала перейти до голосування за порядок денний «в цілому» з
проголосованими змінами.
ВИРІШИЛИ: затвердити Порядок денний в цілому зі змінами:
1. Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок на території Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
Доповідає: О.В. КОСЕНКО- начальник Управління фінансів
2. Про заборону продажу у нічний час пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб`єктами господарювання (крім закладів
ресторанного господарства) на території Великодимерської ОТГ
Доповідає: О.А. ГОНЧАРЕНКО – начальник відділу економіки
3. Про затвердження Регламенту роботи центру надання адміністративних послуг виконавчого
комітету Великодимерської селищної ради
Доповідає:Ю.М. – керуюча справами
4. Про затвердження Програми «Підтримка служби переливання крові комунального
некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської
районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області та розвитку
донорства у Великодимерській ОТГ на 2019 рік»
Доповідає: О.В. КОСЕНКО- начальник Управління фінансів
5. Про затвердження Програми «Забезпечення безкоштовними інсулінами інсулінозалежних
хворих жителів Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
Доповідає: О.В. КОСЕНКО- начальник Управління фінансів
6. Про внесення змін до Програми «Покращення надання вторинної медичної допомоги
населенню Великодимерської об’єднаної територіальної громади та відновлення матеріально-

технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна
клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради
Київської області на 2018 - 2019 роки», затвердженої рішенням Великодимерської селищної
р
а
Доповідає:
О.В. КОСЕНКО- начальник Управління фінансів
д Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
7.
и
техногенного
та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням
вВеликодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374 XVIII-VII
іДоповідає: А.М. ТУГАЙ - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного
д
захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності
8. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній
1територіальній громаді на 2019 рік», затверженої рішенням Великодимерської селищної ради
1від 20.12.2018 № 378 XVIII – VІІ, із змінами
.Доповідає: О.В. ТЕПЛЮК – завідувач сектору з питань культури та спорту
19. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово2
комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення
.
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», затвердженої
2
рішенням
Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 XVІІІ-VІI, із змінами
0
Доповідає:
Г.В. ПЛОТНІКОВА - начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
1
комунальної
власності та розвитку інфраструктури
8
10. Про внесення змін до Програми соціально-економічного культурного і духовного розвитку
Великодимерської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням
р
.
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Доповідає:
О.А. ГОНЧАРЕНКО – начальник відділу економіки
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л
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«Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2019 рік» та додатків
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до
5Доповідає:
О.В. КОСЕНКО- начальник Управління фінансів
о
7 Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності об’єктів, що
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перебувають
у власності КСП «Бобрицьке»
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Доповідає:
Г.В. ПЛОТНІКОВА - начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
м
X
комунальної власності та розвитку інфраструктури
еI
13. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності об’єктів.
рV
Доповідає: Г.В. ПЛОТНІКОВА - начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
сVІI
комунальної власності та розвитку інфраструктури
ь
14. Про затвердження звіту орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради за I
кпівріччя 2019 року
о
Доповідає: А.М. Сидоренко – серетар ради
ї15. Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради на II
півріччя 2019 року
сДоповідає: А.М. Сидоренко – серетар ради
е16. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
лвстановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості
и
Доповідає: О.М. РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів, містобудування та
щ
екології
н
о
ї
р

17. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок
18. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність.
19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу
їх у власність
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 5 земельних
ділянок у користування на умовах орендив смт Велика Димерка
21. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж частин земельної ділянки, на які поширюється право сервітуту
22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 2,3808 га по вул.
Ентузіастів, 2, в с. Бобрик Броварського району Київської області
23. Про затвердження детального плану території для розміщення виробничо-складських,
офісних будівель та СТО в смт Велика Димерка Броварського району Київської області, гр.
Чернила Святослава Анатолійовича.
24. Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Шевченкове, вул.
Київська, 16, ТОВ «БАЗА МТЗ АПК»
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення гр. Гулому Василю Олексійовичу
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення гр. Кириченко Яні Василівні
27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення гр. Нишенку Олексію Григоровичу
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення гр. Гучак Наталії Петрівні
29. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в смт Велика
Димерка по вулиці Паркова, 1
30. Про затвердження детального плану території особистого селянського господарства на
площі 6, 3944 га в смт Велика Димерка Броварського району Київської області
31. Про затвердження детального плану території для земель промисловості (будівництва та
обслуговування складських приміщень(зберігання металоконструкцій для монтажу сонячних
батарей) в смт Велика Димерка по вул. Соборна, 102 Б, Броварського району Київської області
гр. Бугаєнка Олексія Олександровича
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення гр. Ситюка Володимира Григоровича
33. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Ковшун
Світлани Анатоліївни
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення гр. Величенка Володимира Володимировича
35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для ведення комерційної діяльності в с. Шевченкове, по вул. Вокзальна, 8, для послідуючого
укладення договору оренди з ТОВ «ТРИ ТРІЙКИ»
36. Різне

1. Слухали: Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської
селищної ради за I квартал 2019 року
Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів Великодимерської
селищної ради
Головуюча: поставила 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» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 499 (додається).
2. Слухали: Про заборону продажу у нічний час пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб`єктами господарювання (крім закладів
ресторанного господарства) на території Великодимерської ОТГ
Доповідала: Гончаренко Олена Анатоліївна – начальник відділу економіки, інвестицій та
публічних закупівель
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
««ЗА» –14 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 500
(додається).
3. Слухали: Про затвердження Регламенту роботи центру надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Великодимерської селищної ради
Доповідала: Москаленко Юлія Миколаївна – керуюча справами виконкому
Великодимерської селищної ради
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 14, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 501 (додається).

4. Слухали: Про затвердження Програми «Підтримка служби переливання крові
комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня»
Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської області та
розвитку донорства у Великодимерській ОТГ на 2019 рік»
Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів Великодимерської
селищної ради
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 14, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 502 (додається).
5. Слухали: Про затвердження Програми «Забезпечення безкоштовними інсулінами
інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської об’єднаної територіальної громади на
2019 рік»
Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів Великодимерської
селищної ради
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 14, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 503 (додається).
6. Слухали: Про внесення змін до Програми «Покращення надання вторинної медичної
допомоги населенню Великодимерської об’єднаної територіальної громади та відновлення
матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська
багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської
міської ради Київської області на 2018 - 2019 роки», затвердженої рішенням Великодимерської
с
е
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Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
р
«ЗА» – 14, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
а
Не брали участь у голосуванні - 0
д
и
в
і

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 504 (додається).
7. Слухали: Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374 XVIII-VII
Доповідає: Тугай Андрій Миколайович - начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 14, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 505 (додається).
8. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській
об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік», затверженої рішенням Великодимерської
селищної ради від 20.12.2018 № 378 XVIII – VІІ, із змінами
Доповідала: Теплюк Олеся Вікторівна – завідувач сектору з питань культури та спорту
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 14, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 506 (додається).
9. 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, із змінами
Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального
будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»

«ЗА» – 14, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 507 (додається).
10. Слухали: Про внесення змін до Програми соціально-економічного культурного і
духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік,
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Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 510 (додається).
13. Слухали: Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності об’єктів.
Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального
будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 511 (додається).
14. Слухали: Про затвердження звіту орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної
ради за I півріччя 2019 року
Доповідала: Сидоренко Антоніна Миколаївна – серетар ради
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 512 (додається).
15. Слухали: Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради
на II півріччя 2019 року
Доповідала: Сидоренко Антоніна Миколаївна – серетар ради
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 513 (додається).
16. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 514 (додається).
17. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 515 (додається).
18. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 516 (додається).
19. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу їх у власність
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 517 (додається).
20. Слухали: . Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 5
земельних ділянок у користування на умовах орендив смт Велика Димерка
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 518 (додається).
21. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж частин земельної ділянки, на які поширюється право сервітуту
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 519 (додається).
22. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площею 2,3808
га по вул. Ентузіастів, 2, в с. Бобрик Броварського району Київської області
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 520 (додається).
23. Слухали: Про затвердження детального плану території для розміщення виробничоскладських, офісних будівель та СТО в смт Велика Димерка Броварського району Київської
області, гр. Чернила Святослава Анатолійовича.
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 521 (додається).
24. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Шевченкове,
вул. Київська, 16, ТОВ «БАЗА МТЗ АПК»
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 522 (додається).
25. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Гулому Василю Олексійовичу
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 523 (додається).
26. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Кириченко Яні Василівні
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 524 (додається).
27. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Нишенку Олексію Григоровичу
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0

Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 525 (додається).
28. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Гучак Наталії Петрівні
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 526 (додається).
29. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку
в смт Велика Димерка по вулиці Паркова, 1
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 527 (додається).
30. Слухали: Про затвердження детального плану території особистого селянського
господарства на площі 6, 3944 га в смт Велика Димерка Броварського району Київської області
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 528 (додається).
31. Слухали: Про затвердження детального плану території для земель промисловості
(будівництва та обслуговування складських приміщень(зберігання металоконструкцій для
монтажу сонячних батарей) в смт Велика Димерка по вул. Соборна, 102 Б, Броварського
району Київської області гр. Бугаєнка Олексія Олександровича
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 529 (додається).
32. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Ситюка Володимира Григоровича
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 530 (додається).
33. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Ковшун
Світлани Анатоліївни
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0

Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 531 (додається).
34. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Величенка Володимира Володимировича
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 532 (додається).
35. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення комерційної діяльності в с. Шевченкове, по вул. Вокзальна, 8,
для послідуючого укладення договору оренди з ТОВ «ТРИ ТРІЙКИ»
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в
цілому»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»
«ЗА» – 14, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні - 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 533 (додається).
Всі питання, які виносились на розгляд 25 сесії 7 скликання Великодимерської
селищної ради були розглянуті.
Засідання закінчено.
Звучить гімн України!
Селищний голова

А. Бочкарьов

Секретар ради

А. Сидоренко

