ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIII скликання
_________________________________________________________________________________
П Р О Т О К О Л № 19
XIX пленарного засідання почергової сесії
Дата: 11 листопада 2021 року
Час: 15:00
Місце проведення: Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка,
вулиця Бобрицька, б. 1, зал засідань
Загальний склад ради: 26 депутатів
Присутні на пленарному засіданні:
Анатолій Бочкарьов – селищний голова
Депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання
Микола Губський – заступник селищного голови
Олександр Куценко – заступник селищного голови
Юрій Безпалий – староста Богданівського старостинського округу
Наталія Карпенко – староста Плосківського старостинського округу
Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради
Оксана Яковенко – начальник Управління соціального захисту населення Великодимерської
селищної ради.
Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності
та розвитку інфраструктури
Ольга Грикун – головний спеціаліст відділу економіки, інвестицій і публічних закупівель
Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології
Анатолій Гаркуша – спеціаліст КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради
Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради
Вадим Бугера – системний адміністратор
Відсутні на пленарному засіданні 6 депутатів:
Сергій Зінченко – лікарняний
Богдан Франків – лікарняний
Олег Ткаченко – лікарняний
Олександр Воєвуцький – відрядження
Наталія Бреус – відрядження
Юлія Рябченко – відрядження
Олександр Миронець – відпустка
Андрій Васюк – лікарняний
Галина Шибіко – відрядження

Відповідно до статтей 31 та 46 Регламенту роботи Великодимерської селищної ради VIII
скликання, відкрите голосування здійснюється у режимі поіменного голосування за допомогою
Системи «Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів.
Кожен депутат отримав персональний пульт під власноручний підпис у відомості отримання
персонального пульту. Депутати селищної ради та селищний голова зареєстувалися за
допомогою Системи «Рада Голос» у режимі: «Реєстрація» у кількості 22 осіб. Кворум наявний.
Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович Бочкарьов –
селищний голова.
Головуючий: Запропонував відкрити дев’ятнадцяту позачергову сесію Великодимерської
селищної ради восьмого скликання.
ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XIX позачергової сесії VIIІ скликання.
Голосували: «ЗА» – 17, «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 плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2022 рік.
2. Про затвердження Положення Служби у справах дітей та сім’ї Великодимерської селищної
ради у новій редакції.
3. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2021 рік».
4. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального
господарства,
благоустрою
та
соціально-культурного
призначення
Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки».
5. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 21.10.2021 № 548 XVIIIVIIІ «Про передачу з балансу КП «Великодимерське» на баланс КНП БРР «Броварський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» комунального майна.
6. Про включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, що підлягає
передачі в оренду.
7. Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих
документів на 2021 рік».
8. Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального некомерційного
підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР «КОЦЕМДМК»
«Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2021 рік».
9. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 111 V-VIІI
«Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:

Голосували: «ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: вніс пропозицію щодо змін та доповнень до порядку денного, а саме:
Включення до порядку денного питання:
1. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок по вул. Київська, 31, вул. Молодіжна,
11В, с. Русанів Броварського району Київської області.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
2. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок по вул. Київська, 31,
вул. Молодіжна, 11В, с. Русанів Броварського району Київської області.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
3. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «ІВЕРІЯ АГРО».
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
Голосували: «ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 1
4. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «СП «Трейдагропостач-2015».
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
Голосували: «ЗА» –17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 1
5. Про передачу земельної ділянки у постійне користування КП «Великодимерське».
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

6. Про виключення зі складу засновників Комунального некомерційного підприємства
Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та Зазимської
сільської ради Броварського району Київської області.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
7. Про вступ до Всеукраїнської асоціації громад.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому»:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері
господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2022 рік.
Про затвердження Положення Служби у справах дітей та сім’ї Великодимерської селищної
ради у новій редакції.
Про внесення змін до Програми «Турбота на 2021 рік».
Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення
Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки».
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 21.10.2021 № 548
XVIII-VIIІ «Про передачу з балансу КП «Великодимерське» на баланс КНП БРР
«Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» комунального
майна.
Про включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, що підлягає
передачі в оренду.
Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих
документів на 2021 рік».
Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального некомерційного
підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР «КОЦЕМДМК»
«Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2021 рік».
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 111 VVIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до
нього.
Про розірвання договорів оренди земельних ділянок по вул. Київська, 31, вул. Молодіжна,
11В, с. Русанів Броварського району Київської області.
Про надання дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок по вул. Київська,
31, вул. Молодіжна, 11В, с. Русанів Броварського району Київської області.
Про розірвання договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «ІВЕРІЯ АГРО».
Про розірвання договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «СП «Трейдагропостач-2015».

14.
15.

16.

Про передачу земельної ділянки у постійне користування КП «Великодимерське».
Про виключення зі складу засновників Комунального некомерційного підприємства
Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та
Зазимської сільської ради Броварського району Київської області.
Про вступ до Всеукраїнської асоціації громад.

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
1. Слухали: Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у
сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2022 рік.
ДОПОВІДАЛА: Ольга ГРИКУН – головний спеціаліст відділу економіки, інвестицій і
публічних закупівель.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 1
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 616 (додається).
2. Слухали: Про затвердження Положення Служби у справах дітей та сім’ї Великодимерської
селищної ради у новій редакції.
ДОПОВІДАЛА: Оксана ЛЕОНЕНКО – начальник служби у справах дітей та сім’ї
Великодимерської селищної ради.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 1
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 617 (додається).
3. Слухали: Про внесення змін до Програми «Турбота на 2021 рік».
ДОПОВІДАЛА: Оксана ЯКОВЕНО – начальник Управління соціального захисту населення
Великодимерської селищної ради.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:

Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 618 (додається).
4. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального
господарства,
благоустрою
та
соціально-культурного
призначення
Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки».
ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального будівництва,
ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 619 (додається).
5. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 21.10.2021 №
548 XVIII-VIIІ «Про передачу з балансу КП «Великодимерське» на баланс КНП БРР
«Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» комунального майна.
ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального будівництва,
ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 620 (додається).
6. Слухали: Про включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, що
підлягає передачі в оренду.
ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального будівництва,
ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0

Не брали участь у голосуванні – 1
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 621 (додається).
7. Слухали: Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання судових рішень та
виконавчих документів на 2021 рік».
ДОПОВІДАВ: Вячеслав МАРТИНЕНКО – начальник відділу правового забезпечення.
Слово для висловлення своєї позиції надалося депутату Великодимерської селищної ради VIII
скликання Анатолію Юрченку. На думку депутата, кошти, передбачені на цільову Програму
«Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2021 рік» використовуються
не раціонально (деталі на https://www.youtube.com/watch?v=OHR3SgGKT3o).
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 13, «ПРОТИ» –1, «УТРИМАЛИСЬ» – 4
Не брали участь у голосуванні – 1
Анатолій Юрченко проголосував проти, Юлія Стеценко, Євгеній Стеценко, Світлана Кузьмик,
Анатолій Рубанка утрималися від голосування.
Вирішили: Рішення НЕ прийнято.
Після дискусії стосовно не прийняття рішення, від одного з депутатів, Анатолія Рубанки,
поступила пропозиція переголосувати за питання.
8. Слухали: За пропозицію про повторне голосування питання «Про внесення змін до Програми
«Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2021 рік».
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Переголосувати за вказане рішення.
9. Слухали: Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання судових рішень та
виконавчих документів на 2021 рік».
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 14, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 3
Не брали участь у голосуванні – 0

Анатолій Юрченко проголосував проти, Юлія Стеценко, Євгеній Стеценко, Світлана Кузьмик,
утрималися від голосування.
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 622 (додається).
10. Слухали: Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального
некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР
«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2021 рік».
ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів Великодимерської
селищної ради.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 1
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 623 (додається).
11. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 №
111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до
нього.
ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів Великодимерської
селищної ради.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 1
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 624 (додається).
12. Слухали: Про розірвання договорів оренди земельних ділянок по вул. Київська, 31, вул.
Молодіжна, 11В, с. Русанів Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 2
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 625 (додається).

13. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок по вул.
Київська, 31, вул. Молодіжна, 11В, с. Русанів Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 626 (додається).
14. Слухали: Про розірвання договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «ІВЕРІЯ АГРО».
ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 2
Коваленко Марина та Олександр

Фещун не брали участі у голосуванні.

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 627 (додається).
15. Слухали: Про розірвання договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «СП
«Трейдагропостач-2015».
ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Коваленко Марина Вікторівна
повідомила про конфлікт інтересів та про те, що не прийматиме участь у голосуванні відповідно
до частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 2
Коваленко Марина та Олександр

Фещун не брали участі у голосуванні.

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 628 (додається).

16. Слухали:
Про передачу земельної ділянки у постійне користування
«Великодимерське».
ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
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Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 629 (додається).
До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Гришко
Віктор, зареєструвався в системі та взяв участь у голосуванні.
17. Слухали: Про виключення зі складу засновників Комунального некомерційного
підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та
Зазимської сільської ради Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр КУЦЕНКО – заступник селищного голови.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 630 (додається).
18. Слухали: Про вступ до Всеукраїнської асоціації громад.
ДОПОВІДАВ: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 631 (додається).
19. РІЗНЕ.
У різному розглядалися наступні депутатські звернення:

1. ЗВЕРНЕННЯ Голови депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність»
Івана РОГОВОГО вхд. № 03-08/Р/944 від 05.11.2021.
Своїм зверненням депутати фракції ПП «Європейська Солідарність» вимагали Від Кабінету
Міністрів України:
відкликати проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»
(реестр. № 6062) на доопрацювання з метою виключення з цього проекту дискримінаційних
норм по відношенню до місцевого самоврядування.
Від Голови Верховної Ради України:
у разі розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»
(реестр. №6062) озвучити в залі позицію нашої ради та не використовувати під час голосування
словосполучення «прошу підтримати та проголосувати».
Від Президента України:
Повернутися до виконання функцій гаранта Конституції України, не допускати порушення
через «підконтрольні» Кабінет Міністрів чи фракцію у Верховній Раді міжнародних зобов’язань
України, зокрема Європейської Хартії місцевого самоврядування та, у разі прийняття проекту
Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реестр. №6062)
скористатись правом вето.
Зокрема, депутати фракції ПП «Європейська Солідарність» рішуче протестують проти спроби
поховати фінансову децентралізацію і інфраструктурні проекти на місцевому рівні.
2. Розгляд звернення від Сергія Вікторовича ШУМИЛО – директора
Міжнародного
інституту афонської спадщини, почесного краєзнавця України, кандидат історичних наук,
науковий співробітник Інституту історії України НАН України.
Сергій Вікторович звернувся із проханням найменувати одну із вулиць села Гоголів на честь
видатного церковно-культурного діяча Броварщини, священника (1875-1939 рр.)
РУСАНОВИЧА ІОАННА СИМЕОНОВИЧА. Який був підданий несправедливим репресіям та
закатований у київській в’язниці НКВС на свято Різдва Христового в ніч з 7 на 8 січня 1939
року.
Всі питання, які виносились на розгляд 19 сесії 8 скликання Великодимерської селищної
ради були розглянуті. Засідання закінчено.
Звучить гімн України!

Селищний голова

Примітка. Деталі пленарного засідання дивитися за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=OHR3SgGKT3o

Анатолій БОЧКАРЬОВ

