
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 22 

XXII пленарного засідання позачергової сесії 

 

Дата: 25 січня 2022 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. 

Юлія Москаленко – керуюча справами виконкому Великодимерської селищної ради. 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради. 

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

Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради. 

Денис Андрієвський – системний адміністратор. 

Олена Слизюк – помічниця депутата Великодимерської селищної ради VIII скликання  

Юрченка А.А. 

 

Відсутні на пленарному засіданні 10 депутатів: 

Антоніна Сидоренко – відпустка 

Іван Роговий – лікарняний 

Віталій Гришко – лікарняний 

Сергій Зінченко – лікарняний 

Богдан Франків – лікарняний 

Тарас Науменко – відрядження 

Олександр Фещун – відрядження 

Юлія Стеценко – відрядження 

Євгеній Стеценко – відрядження 

Сергій Компанець – 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 двадцять другу позачергову сесію Великодимерської 

селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXII позачергової сесії VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Прозвучав гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу та в 

цілому» : 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 23 грудня 2021 року № 

714 XXI-VIII «Про бюджет Великодимерської селищної територіальної громади на 2022 рік» 

та додатків до нього. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

 

Голосували: «ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

1. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 23 грудня 2021 

року № 714 XXI-VIII «Про бюджет Великодимерської селищної територіальної громади на 2022 

рік» та додатків до нього. 

ДОПОВІДАЛА: Косенко Оксана Василівна – 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 743 (додається). 



 

Всі питання, які виносились на розгляд 22 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=r7MGiVlJcwY 

https://www.youtube.com/watch?v=r7MGiVlJcwY

