
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 21 

XXI пленарного засідання чергової сесії 

 

Дата: 23 грудня 2021 року  

Час: 11:00 

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. 

Ігор Іваненко – заслужений природоохоронець України, к.х.н., заступник директора Науково-

навчального інституту економіки та екології природокористування ДЕА. 

Богдан Кравченко – к.ю.н., доцент кафедри водних ресурсів Науково-навчального інституту 

економіки та екології природокористування ДЕА. 

Олег Кохан – експерт міжнародних проектів, директор БО "Інтерекоцентр". 

Юлія Москаленко – керуюча справами виконкому. 

Олександр Куценко – заступник селищного голови. 

Микола Губський – заступник селищного голови. 

Юрій Безпалий – староста Богданівського старостинського округу. 

Наталія Карпенко – староста Плосківського старостинського округу. 

Юрій Костира – староста Русанівського старостинського округу. 

Роман Примак –  староста Гоголівського старостинського округу. 

Сергій Шевченко – староста Світильнянського старостинського округу. 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради. 

Тетяна Іваненко – начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту Великодимерської 

селищної ради. 

Оксана Яковенко – начальник Управління соціального захисту населення Великодимерської 

селищної ради. 

Оксана Леоненко – начальник служби захисту дітей та сім’ї  Великодимерської селищної ради. 

Світлана Красіна – начальник відділу документообігу. 

Ігор Ткаченко – спеціаліст відділу управління персоналом. 

Вячеслав Мартиненко – начальник відділу правового забезпечення. 

Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності 

та розвитку інфраструктури. 

Іван Роговий – начальник відділу економіки та інвестицій. 

Тетяна Мальцева – начальник відділу містобудування та архітектури. 



Марина Сікач – в.о. начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності. 

Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

Ірина Дементьєва - директор Комунального некомерційного підприємства Броварської районної 

ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Анатолій Гаркуша – спеціаліст КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради. 

Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради. 

Андрій Савенко – системний адміністратор. 

 

Відсутні на пленарному засіданні 7 депутатів: 

Віктор Гришко – відрядження 

Віталій Гришко – відрядження 

Сергій Зінченко – лікарняний 

Тарас Науменко – відрядження 

Богдан Франків – лікарняний 

Світлана Кузьмик – відрядження 

Олександр Борсук – 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. 

 

Перед відкриттям пленарного засідання відбулася презентація програми «Охорона 

навколишнього природного середовища, екологічна оцінка  та менеджмент території населених 

пунктів, які входять до складу Великодимерської селищної територіальної громади 

Броварського району Київської області на 2022-2027 роки». 

 
Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович Бочкарьов – 

селищний  голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити двадцяту позачергову сесію Великодимерської 

селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXI позачергової сесії VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 20, «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 хід виконання Програми «Фінансове забезпечення Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної 



медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філії КЗ КОР 

«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2021 рік». 

2. Про погодження припинення діяльності (ліквідації) структурних підрозділів 

Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та затвердження Статуту 

Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в новій редакції. 

3. Про погодження передачі основних засобів та інших матеріальних цінностей, що 

перебувають на балансі Комунального некомерційного підприємства Броварської 

районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та 

є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у 

комунальну власність Калинівської селищної ради Броварського району Київської 

області та Зазимської сільської ради Броварського району Київської області. 

4. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки. 

5. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2022 рік. 

6. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної 

медичної допомоги населенню Великодимерської селищної територіальної громади та 

відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства 

«Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського 

району Київської області на 2022 рік». 

7. Про затвердження Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

8. Про затвердження Програми «Організація харчування дітей у закладах освіти 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

9. Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

10. Про затвердження Програми «Розвиток культури Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

11. Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури та спорту Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

12. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 

Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос» на 2021-2024 роки». 

13. Про затвердження Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 роки». 

14. Про затвердження Програми «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами та медичними 

виробами на 2022-2024 роки». 

15. Про затвердження Програми «Громада заради дітей на 2022-2024 роки». 

16. Про затвердження Програми «Висвітлення діяльності Великодимерської селищної ради 

та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2022-2024 роки». 

17. Про затвердження Програми «Навчання, підготовка, підвищення кваліфікації виборних 

та посадових осіб Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки». 

18. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування. 

19. Про затвердження Програми «Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих 

документів на 2022-2024 роки». 



20. Про затвердження Програми «Профілактика злочинності, зміцнення правопорядку, 

охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

21. Про затвердження Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

22. Про затвердження Програми «Регулювання та розвиток земельних відносин на території 

Великодимерської селищної ради на 2022-2024 роки». 

23. Про бюджет Великодимерської селищної територіальної громади на 2022 рік. 

24. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (інші субвенції з місцевого 

бюджету). 

25. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції з місцевого 

бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об`єктів спільного користування). 

26. Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради на 2022 

рік. 

27. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

28. Про внесення змін до Програми «Відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних 

об’єктів комунальної власності Великодимерської територіальної громади». 

29. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 

30. Про надання дозволу на списання будинків комунальної власності. 

31. 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. 

32. Про затвердження звіту селищного голови про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області за 2021 рік. 

33. Про затвердження внесення до детального плану території Приватного малого 

підприємства «Два млина» в селі Жердова Броварського району Київської області. 

34.  Про затвердження детального плану території земельної ділянки, площею 0,2870 га, для 

будівництва торгово-офісного приміщення в смт В. Димерка Броварського району 

Київської області. 

35. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.  

36. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних 

ділянок.  

37. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність.  

38. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу 

їх у власність.  

39. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної 

власності Великодимерської селищної ради. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» в с. 

Світильня Броварського району Київської області. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» в с. 

Русанів, Броварського району Київської області. 



42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» в с. 

Гоголів Броварського району Київської області. 

43. Про припинення договорів оренди земельних ділянок з ПрАТ «Київстар» в с. Богданівка 

по вул. Ланова, в с. Тарасівка по вул. 9- Січня, в с. Кулажинці по вул. Київська, 

Броварського району Київської області. 

44. Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з  ТОВ «Юкрейн 

Тауер Компані» в с. Богданівка  по вул. Ланова, с. Тарасівка по вул. 9- Січня,  с. 

Кулажинці по вул. Київська Броварського району Київської області. 

45. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в смт 

Велика Димерка, вул. Промислова. 

46. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в с. 

Світильня, вул. Корольова, 21а. 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Бориспольця Миколи Валерійовича. 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Хилька Василя Федоровича. 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни 

їх цільового призначення, загальною площею 3,7624 га, гр. Лашевич Ольги Павлівни. 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Васюкевича Сергія Володимировича 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Половко Наталії Миколаївни. 

52.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Царика Сергія Володимировича. 

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення, загальною площею 0,3274 га, гр.  Дейнека Віктора Петровича. 

54.  Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальною 

площею 683,1959 га, з комунальної власності Великодимерської територіальної громади у 

постійне користування КСП «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ». 

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у разі зміни їх цільового призначення, загальною площею 12,4194 га,  

гр. Рубанки Олега Миколайовича. 

56. Про розгляд заяви гр. Калашнікова Максима Валерійовича. 

57. Про розгляд заяви СТОВ «Войтовське». 

58. Різне. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

Голосували: «ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: вніс пропозицію щодо змін та доповнень до порядку денного, а саме: 

Виключення із порядку денного питання: 

1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх 

цільового призначення, загальною площею 3,7624 га, гр. Лашевич Ольги Павлівни. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 



Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

Голосували: «ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх 

цільового призначення, загальною площею 12,4194 га, гр. Рубанки Олега Миколайовича. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

Голосували: «ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

3. Про погодження припинення діяльності (ліквідації) структурних підрозділів Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та затвердження Статуту Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» в новій редакції. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

Голосували: «ЗА» – 20, «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 затвердження Положення про старосту Великодимерської селищної територіальної 

громади. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

Голосували: «ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

2. Про призначення директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Великодимерської селищної 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» –20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



3. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в смт Велика 

Димерка, вул. Паркова, 1Л, 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому» : 

 

1. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

2. Про внесення змін до Програми «Відшкодування витрат на утримання тимчасово вільних 

об’єктів комунальної власності Великодимерської територіальної громади». 

3. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 

4. Про надання дозволу на списання будинків комунальної власності. 

5. 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. 

6. Про хід виконання Програми «Фінансове забезпечення Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філії КЗ КОР 

«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2021 рік». 

7. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2022 рік. 

8. Про погодження передачі основних засобів та інших матеріальних цінностей, що 

перебувають на балансі Комунального некомерційного підприємства Броварської 

районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та 

є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у 

комунальну власність Калинівської селищної ради Броварського району Київської 

області та Зазимської сільської ради Броварського району Київської області. 

9. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка для покращення надання вторинної 

медичної допомоги населенню Великодимерської селищної територіальної громади та 

відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства 

«Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського 

району Київської області на 2022 рік». 

10. Про затвердження Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

11. Про затвердження Програми «Організація харчування дітей у закладах освіти 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

12. Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

13. Про затвердження Програми «Розвиток культури Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

14. Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури та спорту Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 



15. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 

Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос» на 2021-2024 роки». 

16. Про призначення директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

17. Про затвердження Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 роки». 

18. Про затвердження Програми «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами та медичними 

виробами на 2022-2024 роки». 

19. Про затвердження Програми «Громада заради дітей на 2022-2024 роки». 

20. Про затвердження Програми «Висвітлення діяльності Великодимерської селищної ради 

та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2022-2024 роки». 

21. Про затвердження Програми «Навчання, підготовка, підвищення кваліфікації виборних 

та посадових осіб Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки». 

22. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування. 

23. Про затвердження Програми «Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих 

документів на 2022-2024 роки». 

24. Про затвердження Положення про старосту Великодимерської селищної територіальної 

громади. 

25. Про затвердження Програми «Профілактика злочинності, зміцнення правопорядку, 

охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

26. Про затвердження Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

27. Про затвердження Програми «Регулювання та розвиток земельних відносин на території 

Великодимерської селищної ради на 2022-2024 роки». 

28. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки. 

29. Про бюджет Великодимерської селищної територіальної громади на 2022 рік. 

30. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (інші субвенції з місцевого 

бюджету). 

31. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції з місцевого 

бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об`єктів спільного користування). 

32. Про затвердження звіту селищного голови про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області за 2021 рік. 

33. Про затвердження внесення до детального плану території Приватного малого 

підприємства «Два млина» в селі Жердова Броварського району Київської області. 

34. Про затвердження детального плану території земельної ділянки, площею 0,2870 га, для 

будівництва торгово-офісного приміщення в смт В. Димерка Броварського району 

Київської області. 

35. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.  

36. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних 

ділянок. (2/3 голосів) 

37. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність.  

38. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу 



їх у власність. (2/3 голосів) 

39. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної 

власності Великодимерської селищної ради. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» в с. 

Світильня Броварського району Київської області. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» в с. 

Русанів Броварського району Київської області. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» в с. 

Гоголів Броварського району Київської області. 

43. Про припинення договорів оренди земельних ділянок з ПрАТ «Київстар» в с. Богданівка 

по вул. Ланова, в с. Тарасівка по вул. 9- Січня в с. Кулажинці по вул. Київська, 

Броварського району Київської області. 

44. Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з  ТОВ «Юкрейн 

Тауер Компані» в с. Богданівка  по вул. Ланова, с. Тарасівка по вул. 9- Січня,  с. 

Кулажинці по вул. Київська Броварського району Київської області. 

45. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в смт 

Велика Димерка, вул. Промислова. 

46. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в с. 

Світильня, вул. Корольова, 21а. 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Бориспольця Миколи Валерійовича. 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Хилька Василя Федоровича. 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Васюкевича Сергія Володимировича. 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Половко Наталії Миколаївни. 

51.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Царика Сергія Володимировича. 

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення, загальною площею 0,3274 га, гр.  Дейнека Віктора Петровича. 

53. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в смт Велика 

Димерка, вул. Паркова, 1Л, Броварського району Київської області. 

54.  Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальною 

площею 683,1959 га, з комунальної власності Великодимерської територіальної громади у 

постійне користування КСП «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ». 

55. Про розгляд заяви гр. Калашнікова Максима Валерійовича. 

56. Про розгляд заяви СТОВ «Войтовське». 

57. Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради на 2022 

рік. 

58. Різне. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

 

Голосували: «ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 



 

1. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального 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»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 686 (додається). 

 

2. Слухали: Про внесення змін до Програми «Відшкодування витрат на утримання тимчасово 

вільних об’єктів комунальної власності Великодимерської територіальної громади». 

ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Віктор 

Гришко, зареєструвався в системі та взяв участь у голосуванні. 

 

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»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 687 (додається). 

 

3. Слухали: Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 

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»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 688 (додається). 

 

4. Слухали:  Про надання дозволу на списання будинків комунальної власності. 

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»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 689 (додається). 

 

5. 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: 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»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 690 (додається). 

 

6. Слухали: Про хід виконання Програми «Фінансове забезпечення Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філії КЗ КОР 

«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Ірина ДЕМЕНТЬЄВА – директор Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги». 

 

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»: 

«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 691 (додається). 

 

7. Слухали: Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2022 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»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 692 (додається). 

 

8. Слухали: Про погодження передачі основних засобів та інших матеріальних цінностей, що 

перебувають на балансі Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради 

«Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у комунальну власність Калинівської 

селищної ради Броварського району Київської області та Зазимської сільської ради 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Роговий Іван Володимирович - начальник відділу економіки та інвестицій. 

 

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»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 693 (додається). 

 

9. Слухали: Про затвердження Програми «Фінансова підтримка для покращення надання 

вторинної медичної допомоги населенню Великодимерської селищної територіальної громади 

та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства 

«Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району 

Київської області на 2022 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»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 694 (додається). 

 

10. Слухали: Про затвердження Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 695 (додається). 

 

11. Слухали: Про затвердження Програми «Організація харчування дітей у закладах освіти 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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 пропозицію»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 696 (додається). 

 

12. Слухали: Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 697 (додається). 

 

13. Слухали: Про затвердження Програми «Розвиток культури Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 698 (додається). 

 

14. Слухали:  Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 

спорту Великодимерської селищної ради. 

 



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»: 

 «ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 699 (додається). 

 

15. Слухали: Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального 

підприємства Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос» на 2021-2024 роки». 

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»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 700 (додається). 

 

16. Слухали: Про призначення директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 701 (додається). 

 

17. Слухали: Про затвердження Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Оксана ЯКОВЕНКО – 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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 702 (додається). 

 

18. Слухали: Про затвердження Програми «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами та медичними 

виробами на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Оксана ЯКОВЕНКО – 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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 703 (додається). 

 

19. Слухали:  Про затвердження Програми «Громада заради дітей на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Оксана ЛЕОНЕНКО – начальник служби захисту 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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 704 (додається). 

 

20. Слухали: Про затвердження Програми «Висвітлення діяльності Великодимерської селищної 

ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Світлана КРАСІНА – начальник відділу документообігу. 

 

Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Сидоренко Антоніна Миколаївна 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 705 (додається). 

 

21. Слухали: Про затвердження Програми «Навчання, підготовка, підвищення кваліфікації 

виборних та посадових осіб Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки». 



ДОПОВІДАЛА: Юлія МОСКАЛЕНКО – керуюча справами виконкому 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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 706 (додається). 

 

22. Слухали: Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування. 

ДОПОВІДАВ: Ігор ТКАЧЕНКО  – спеціаліст відділу управління персоналом. 

 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 707 (додається). 

 

23. Слухали: Про затвердження Програми «Забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАВ: Вячеслав Мартиненко – начальник відділу правового забезпечення. 

 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 708 (додається). 

 

24. Слухали: Про затвердження Положення про старосту Великодимерської селищної 

територіальної громади. 

ДОПОВІДАВ: Вячеслав Мартиненко – начальник відділу правового забезпечення. 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 709 (додається). 



25. Слухали: Про затвердження Програми «Профілактика злочинності, зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Марина СІКАЧ– в.о. начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності. 

 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 710 (додається). 

 

26. Слухали: Про затвердження Програми «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Марина СІКАЧ– в.о. начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності. 

 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 711 (додається). 

 

27. Слухали: Про затвердження Програми «Регулювання та розвиток земельних відносин на 

території Великодимерської селищної ради на 2022-2024 роки». 

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»:  

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 712 (додається). 

 

До зали засідань зайшли депутати Великодимерської селищної ради 8 скликання – Гришко 

Віктор Миколайович та Гришко Віталій Сергійович. 

 

28. Слухали: Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки. 

ДОПОВІДАВ: Іван РОГОВИЙ - начальник відділу економіки та інвестицій. 



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»:  

«ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 713 (додається). 

 

29. Слухали: Про бюджет Великодимерської селищної територіальної громади на 2022 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»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 714 (додається). 

 

30. Слухали: Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (інші субвенції з 

місцевого бюджету). 

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»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 715 (додається). 

 

31. Слухали: Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції з місцевого 

бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків 

діяльності об`єктів спільного користування). 

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»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 716 (додається). 

 



32. Слухали: Про затвердження звіту селищного голови про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області за 2021 рік. 

ДОПОВІДАВ: Іван РОГОВИЙ - начальник відділу економіки та інвестицій. 

 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 717 (додається). 

 

33. Слухали: Про затвердження внесення до детального плану території Приватного малого 

підприємства «Два млина» в селі Жердова Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Тетяна МАЛЬЦЕВА – начальник відділу містобудування та архітектури. 

 

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»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 718 (додається). 

 

34. Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки, площею 0,2870 

га, для будівництва торгово-офісного приміщення в смт В. Димерка Броварського району 

Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Тетяна МАЛЬЦЕВА – начальник відділу містобудування та архітектури. 

 

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»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 719 (додається). 

 

35. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.  

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»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 



Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 720 (додається). 

 

36. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок.  

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: наголосив на тому, що відповідно до змін у законодавстві, а саме частини 2 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Рішення ради щодо безоплатної 

передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних 

ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки 

власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш 

як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, тобто 18 депутатів у нашому 

випадку.  

 

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»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 721 (додається). 

 

37. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність.  

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»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 722 (додається). 

 

38. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність.  

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: наголосив на тому, що відповідно до змін у законодавстві, а саме частини 2 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Рішення ради щодо безоплатної 

передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних 

ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки 

власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш 

як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, тобто 18 депутатів у нашому 

випадку. 



 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу та в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 723 (додається). 

 

39. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу та в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:  

«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 724 (додається). 

 

40. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» в с. 

Світильня 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»:  

«ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 725 (додається). 

 

Із зали засідань вийшли депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання Гришко 

Владислав Вікторович та Гришко Віталій Сергійович. 

 

41. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» в 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»:  



«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 726 (додається). 

 

42. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» в с. Гоголів 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 727 (додається). 

 

43. Слухали: Про припинення договорів оренди земельних ділянок з ПрАТ «Київстар» в с. 

Богданівка по вул. Ланова, в с. Тарасівка по вул. 9- Січня в с. Кулажинці по вул. Київська, 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0  

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 728 (додається). 

 

44. Слухали: Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з  ТОВ 

«Юкрейн Тауер Компані» в с. Богданівка  по вул. Ланова, с. Тарасівка по вул. 9- Січня,  с. 

Кулажинці по вул. Київська 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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 729 (додається). 

 

45. Слухали: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в 

смт Велика Димерка, вул. Промислова. 

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»:  

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 730 (додається). 

 

46. Слухали: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в 

с. Світильня, вул. Корольова, 21а. 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 731 (додається). 

 

47. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Бориспольця Миколи Валерійовича. 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 732 (додається). 

 

48. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Хилька Василя Федоровича. 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 733 (додається). 

 

49. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 



зміни її цільового призначення гр. Васюкевича Сергія Володимировича. 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 734 (додається). 

 

50. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Половко Наталії Миколаївни. 

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»:  

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 735 (додається). 

 

51. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Царика Сергія Володимировича. 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 736 (додається). 

 

52. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення, загальною площею 0,3274 га, гр.  Дейнека Віктора Петровича. 

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»:  

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 737 (додається). 

 

53 Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в смт 

Велика Димерка, вул. Паркова, 1Л, 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»:  

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 738 (додається). 

 

54. Слухали: Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальною 

площею 683,1959 га, з комунальної власності Великодимерської територіальної громади у 

постійне користування КСП «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ». 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 739 (додається). 

 

55. Слухали: Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальною 

площею 683,1959 га, з комунальної власності Великодимерської територіальної громади у 

постійне користування КСП «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ». 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 740 (додається). 

 



56. Слухали: Про розгляд заяви СТОВ «Войтовське». 

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»:  

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 3 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 741 (додається). 

 

57. Слухали: Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради на 

2022 рік. 

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»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 742 (додається). 

 

58. Різне.  

РОЗГЛЯД ДЕПУТАТСЬКОГО ЗАПИТУ ВІД: 

Стеценко Євгенія Анатолійовича  

про надання приміщення для проведення щорічного звітування перед виборцями 1 лютого 2022 

року. 

 

РОЗГЛЯД ДЕПУТАТСЬКОГО ЗВЕРНЕННЯ ВІД  

Стеценко Юлії Олексіївни 

Щодо необхідності встановлення світлофора для регулювання інтенсивного дорожнього руху на 

ділянці перехрестя вулиць Броварська, Заліська та Соборна в смт Велика Димерка Броварського 

району Київської області. 

 

РОЗГЛЯД 2х ДЕПУТАТСЬКИХ ЗВЕРНЕНЬ ВІД ДЕПУТАТСЬКОЇ ФРАКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» У ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ. 

 

1. ЩОДО БЕЗПРАВНОСТІ Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень» (реєстр. № 5600), який 30 листопада 2021 р. Верховна Рада України схвалила у 

другому читанні і в цілому. 

 

2. ЩОДО припинення переслідування органами центральної влади опозиції, зокрема лідера 

лідера Політичної партії Європейська Солідарність, п‘ятого Президента України П. Порошенка, 

стати на захист інтересів української держави шляхом консолідації суспільства. 

 



Секретарем селищної ради було роздано Пам’ятку депутату щодо звітування та подання 

декларації.  

 

Всі питання, які виносились на розгляд 21 сесії 8 скликання Великодимерської селищної 

ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Деталі пленарного засідання дивитися за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=zSViotnMczg 

https://www.youtube.com/watch?v=zSViotnMczg

