
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 23 

пленарного засідання XXIII чергової сесії 

 

Дата: 10 лютого 2022 року  

Час: 14:00 

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. 

Олександр Куценко – заступник селищного голови. 

Микола Губський – заступник селищного голови. 

Юрій Безпалий – староста Богданівського старостинського округу. 

Алла Кадирова – староста Руднянського старостинського округу. 

Наталія Карпенко – староста Плосківського старостинського округу. 

Юрій Костира – староста Русанівського старостинського округу. 

Роман Примак –  староста Гоголівського старостинського округу. 

Володимир Йовенко – староста Шевченківського 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. 

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. 

Маргарита Рогова – спеціаліст 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 4 депутати: 

Олександр Миронець – відрядження 

Сергій Зінченко – лікарняний 

Богдан Франків – лікарняний 

Галина Шибіко – відпустка 

 

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 18 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 третю чергову сесію Великодимерської 

селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXIII чергової сесії VIIІ скликання.  

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу» : 

 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської селищної ради 

за 2021 рік. 

2. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Турбота на 2021 рік». 

3. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Соціальний захист 

населення на 2021 рік». 

4. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Забезпечення пільгових 



категорій населення Великодимерської територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2021 рік». 

5. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Забезпечення 

безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської  територіальної 

громади на 2021 рік». 

6. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Фінансова підтримка 

Броварської міськрайонної  організації Товариства Червоного Хреста України на 2021 рік». 

7. Про затвердження Програми «Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у 

дітей та окремих категорій дорослого населення Великодимерської селищної територіальної 

громади на 2022 рік». 

8. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток та 

функціонування системи освіти Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

9. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Організація харчування 

дітей в закладах освіти Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

10. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток культури 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

11. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток фізичної 

культури та спорту Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

12. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Фінансова підтримка 

комунального підприємства Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос» на 

2021-2024 роки». 

13. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Навчання, підготовка, 

підвищення кваліфікації виборних та посадових осіб Великодимерської територіальної громади 

на 2021 рік». 

14. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Забезпечення виконання 

судових рішень та виконавчих документів на 2021 рік». 

15. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Висвітлення діяльності 

Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2021 

рік». 

16. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Поліцейський офіцер 

громади на 2021-2023 роки». 

17. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Профілактика 

злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених 

пунктів Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області на 

2019-2021 роки». 

18. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної безпеки Великодимерської територіальної громади на 2019-2021 роки». 

19. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток, ремонт та 

утримання об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-

культурного призначення Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

20. 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». 

21. Про реорганізацію комунального підприємства «СВІТИЛЬНЯКОМУНПОБУТСЕРВІС» 

шляхом приєднання. 

22. Про безоплатне прийняття майна до комунальної власності. 

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



24. Про включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, що підлягають 

передачі в оренду. 

25. Про відмову в наданні згоди на передачу майна. 

26. Про погодження передачі майна, що перебуває 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. 

27. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми соціально-економічного, 

культурного і духовного розвитку Великодимерської територіальної громади на 2021 рік. 

28. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2022 рік». 

29. Про внесення змін до Програми «Регулювання та розвиток земельних відносин на території 

Великодимерської селищної ради на 2022-2024 роки». 

30. Про внесення змін до 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». 

31. 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. 

32. Про затвердження переліків адміністративних та інших послуг, які надаються у Центрі 

надання адміністративних послуг, його територіальних підрозділах та віддалених робочих 

місцях виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області. 

33. Про присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування. 

34. Про найменування вулиці в селі Залісся Богданівського старостинського округу 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

35. Про затвердження детального плану території будівництва магазину з вбудованою аптекою в 

смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

36. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність. 

37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх 

у власність.  

38. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. Шевченкове 

Броварського району Київської області. 

39. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. Гоголів, вул. 

Європейська, 32 з, Броварського району Київської області. 

40. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. Гоголів, вул. 

Європейська, Броварського району Київської області. 

41. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. Гоголів, вул. 

Європейська, 32 І, Броварського району Київської області. 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, 4, с. Плоске Броварського 

району Київської області. 



43. Про внесення змін до рішення від 21.12.2021 № 572 ХVIII-VIII «Про продовження терміну 

дії договору оренди земельної ділянки в с. Гоголів по вул. Шевченка, 1б з ТОВ «СК 

ПЕТРОЛІУМ». 

44. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 09.10.2021 № 578 ХVIII-

VIII «Про надання дозволу на укладення  договору оренди земельної ділянки з ТОВ «КОМПАНІЯ 

УКРБАКАЛІЯ» в с. Шевченкове, вул. Шкільна, 31, Броварського району Київської області».  

45. Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок проектних доріг між паями в адмінмежах 

Великодимерської селищної ради на території Бобрицького та Шевченківського старостинських 

округів. 

46. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради.  

47. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відведення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості гр. Проскурко Аллі Вікторівні. 

48. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради. 

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

цільового призначення гр. Драної Євдокії Григорівни. 

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

цільового призначення гр. Драного Юрія Вікторовича. 

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

цільового призначення гр. Кононенко Світлани Іванівни. 

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

цільового призначення гр. Прядка Сергія Івановича, гр. Гори Дмитра Георгійовича. 

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

цільового призначення гр. Старик Наталії Іванівни. 

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

цільового призначення, загальною площею 4,1073 га, гр. Голодного Олександра Івановича. 

55. Про надання права постійного користування земельною ділянкою для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води). 

56. Про розгляд заяви гр. Діхтярука Володимира Анатолійовича. 

57. Про підтримку депутатського запиту депутата Великодимерської селищної ради VIII 

скликання Юрченка А.А. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: вніс пропозицію розглянути питання порядку денного № 28 першим 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію про розгляд питання № 28 першим у 

порядку денному. 



 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Рішення прийнято. 

 

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

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

1. Слухали: Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської 

селищної ради за 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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 744 (додається). 

 

2. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Турбота на 2021 

рік». 

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 № 745 (додається). 

 

3. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Соціальний 

захист населення на 2021 рік». 

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 № 746 (додається). 

 

4. Слухали:  Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Забезпечення 

пільгових категорій населення Великодимерської територіальної громади лікарськими засобами 

та медичними виробами на 2021 рік». 

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 № 747 (додається). 

 

5. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Забезпечення 

безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської  територіальної 

громади на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Оксана ЯКОВЕНКО – начальник Управління соціального захисту населення 

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 № 748 (додається). 

 

6. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Фінансова 

підтримка Броварської міськрайонної  організації Товариства Червоного Хреста України на 

2021 рік». 

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 № 749 (додається). 

 

7. Слухали: Про затвердження Програми «Профілактика та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022 рік». 

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 № 750 (додається). 

 

8. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток та 

функціонування системи освіти Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 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» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 751 (додається). 

 

9. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Організація 

харчування дітей в закладах освіти Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

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 № 752 (додається). 



 

10. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток 

культури Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

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 № 753 (додається). 

 

11. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток 

фізичної культури та спорту Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

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 № 754 (додається). 

 

12. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Фінансова 

підтримка комунального підприємства Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб 

«Колос» на 2021-2024 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 № 755 (додається). 

 

13. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Навчання, 

підготовка, підвищення кваліфікації виборних та посадових осіб Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

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 № 756 (додається). 

 

14. Слухали:  Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Забезпечення 

виконання судових рішень та виконавчих документів на 2021 рік». 

ДОПОВІДАВ: Вячеслав Мартиненко – начальник відділу правового забезпечення. 

 

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 № 757 (додається). 

 

15. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Висвітлення 

діяльності Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової 

інформації на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Світлана КРАСІНА – начальник відділу документообігу, звернень громадян, 

внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації. 

 

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 № 758 (додається). 

 

16. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Поліцейський 

офіцер громади на 2021-2023 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 № 759 (додається). 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання – Тарас 

Науменко, зареєструвався та прийняв участь у голосуванні.  

 

17. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Профілактика 

злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених 

пунктів Великодимерської територіальної громади Броварського району, Київської області на 

2019-2021 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 760 (додається). 

 

18. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення пожежної безпеки Великодимерської територіальної громади на 2019-2021 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 761 (додається). 

 

19. Слухали:  Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток, 

ремонт та утримання об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-

культурного призначення Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 762 (додається). 

 

20. 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 763 (додається). 

 

21. Слухали: Про реорганізацію комунального підприємства 

«СВІТИЛЬНЯКОМУНПОБУТСЕРВІС» шляхом приєднання. 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 764 (додається). 

 

22. Слухали: Про безоплатне прийняття майна до 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 № 765 (додається). 



 

23. 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 № 766 (додається). 

 

24. Слухали: Про включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, що 

підлягають 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»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 767 (додається). 

 

25. Слухали: Про відмову в наданні згоди на передачу майна. 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 768 (додається). 

 

26. Слухали: Про погодження передачі майна, що перебуває 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. 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 769 (додається). 

 

27. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми соціально-

економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської територіальної громади на 

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 – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 770 (додається). 

 

 

28. Слухали: Про внесення змін до 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» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 771 (додається). 

 

29. Слухали: Про внесення змін до Програми «Регулювання та розвиток земельних відносин на 

території Великодимерської селищної ради на 2022-2024 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 772 (додається). 

 

30. Слухали: Про внесення змін до 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 773 (додається). 

 

До зали засідань зайшла депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання – Марина 

Коваленко, зареєструвалась та прийняла участь у голосуванні.  

 

31. 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: 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 774 (додається). 

 

32. Слухали: Про затвердження переліків адміністративних та інших послуг, які надаються у 

Центрі надання адміністративних послуг, його територіальних підрозділах та віддалених 

робочих місцях виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Аліна ПЛЮЩ - начальник відділу з питань надання адміністративних 

послуг. 

 

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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 775 (додається). 

 

33. Слухали: Про присвоєння рангу посадовій особі 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 776 (додається). 

 

34. Слухали: Про найменування вулиці в селі Залісся Богданівського старостинського округу 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДЛА: 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 777 (додається). 

 

35. Слухали: Про затвердження детального плану території будівництва магазину з вбудованою 

аптекою в смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДЛА: 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 778 (додається). 

 

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

земельних ділянок у власність. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 779 (додається). 

 

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

передачу їх у власність. (2/3 голосів) 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 780 (додається). 

 

38. Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. 

Шевченкове Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 «в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 781 (додається). 

 

39. Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. 

Гоголів, вул. Європейська, 32 з, Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 № 782 (додається). 

 

40. Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. 

Гоголів, вул. Європейська, Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 № 783 (додається). 

 

Із зали засідань вийшли депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання Гришко 

Владислав Вікторович та Гришко Віталій Сергійович. 

 

41. Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. 

Гоголів, вул. Європейська, 32 І, Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 № 784 (додається). 

 

42. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, 4, с. Плоске 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 № 785 (додається). 

 

43. Слухали: Про внесення змін до рішення від 21.12.2021 № 572 ХVIII-VIII «Про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки в с. Гоголів по вул. Шевченка, 1б з ТОВ «СК 

ПЕТРОЛІУМ». 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0  

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 786 (додається). 

 

44. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 09.10.2021 № 

578 ХVIII-VIII «Про надання дозволу на укладення  договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

«КОМПАНІЯ УКРБАКАЛІЯ» в с. Шевченкове, вул. Шкільна, 31, Броварського району Київської 

області».  

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 787 (додається). 

 

45. Слухали: Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок проектних доріг між паями в адмінмежах 

Великодимерської селищної ради на території Бобрицького та Шевченківського старостинських 

округів. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Фещун Олександр Валерійович 

повідомив 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 – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 788 (додається). 

 

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

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

Великодимерської селищної ради.  

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 789 (додається). 

 

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

встановлення (відведення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості гр. Проскурко Аллі 

Вікторівні. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 790 (додається). 

 

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

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

Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 791 (додається). 

 



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

зміни її цільового призначення гр. Драної Євдокії Григорівни. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 792 (додається). 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Драного Юрія Вікторовича. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 793 (додається). 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Кононенко Світлани Іванівни. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 794 (додається). 

 



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

зміни її цільового призначення гр. Прядка Сергія Івановича, гр. Гори Дмитра Георгійовича. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 795 (додається). 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Старик Наталії Іванівни. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 796 (додається). 

 

54. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни її цільового призначення, загальною площею 4,1073 га, гр. Голодного Олександра 

Івановича. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 797 (додається). 

 

55. Слухали: Про надання права постійного користування земельною ділянкою для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води). 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 798 (додається). 

 

56. Слухали: Про розгляд заяви гр. Діхтярука Володимира Анатолійовича. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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 – 0 

 

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

 

57. Слухали: Про підтримку депутатського запиту депутата Великодимерської селищної ради 

VIII скликання Юрченка А.А. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита РОГОВА – спеціаліст 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» – 8, «ПРОТИ» – 11, «УТРИМАЛИСЬ» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 799 (додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58. Різне.  

РОЗГЛЯД ДЕПУТАТСЬКОГО ЗВЕРНЕННЯ ВІД ДЕПУТАТСЬКОЇ ФРАКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» У ВЕЛИКОДИМЕРСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ. 

 

1. Мова йде про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 

рік» з метою фінансового забезпечення виконання Закону «Про основи національного 

спротиву» , а саме збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави 

(забезпечити виділення з резервного фонду Державного бюджету України 300.000,0 тис. 

гривень для потреб організації територіальної оборони). 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 23 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=yMthbGAbsDo 

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

