
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

____________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 41 

пленарного засідання XLI чергової сесії 

 

Дата: 22 грудня 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. 

Старости. 

Юлія Москаленко – керуюча справами виконкому. 

Олександр Куценко – заступник селищного голови. 

Микола Губський – заступник селищного голови. 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради. 

Тетяна Іваненко - начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Великодимерської селищної ради. 

Маргарита Рогова – начальник Управління соціального захисту населення 

Великодимерської селищної ради. 

Віктор Касян – заступник начальника відділу капітального будівництва, ЖКГ, 

комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

Ярослав Мазуренко - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності. 

Вячеслав Мартиненко – начальник відділу правового забезпечення. 

Тетяна Мальцева – начальник відділу містобудування та архітектури. 

Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів. 

Оксана Леоненко - начальник служби у справах дітей та сім’ї. 

Наталія Скибенко – заступник директора Комунального некомерційного підприємства 

Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

Ірина Месянджинова - директор КП «Трудовий архів Броварського району». 



Микола Драний - начальник КП «Великодимерське». 

Надія Медведєва – бухгалтер КП «Великодимерське». 

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

Андрій Савенко – системний адміністратор. 

 

Відсутні на пленарному засіданні 6 депутів: 

Сергій Зінченко  

Богдан Франків  

Галина Шибіко  

Олександр Постол 

Наталія Бреус 

Анатолій Юрченко 

 

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 

19 осіб. Кворум наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович 

Бочкарьов – селищний  голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити пленарне засідання сорок першої сесії 

Великодимерської селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XLI чергової сесії VIIІ скликання.  

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 7 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

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

 

1. 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 2023 рік». 

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

підтримка Комунального некомеційного підприємства Броварської районної ради 

«Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік». 

3. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» на 2023 рік. 

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

підтримка комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області на 2021-2024 

роки». 

5. Про затвердження звіту про хід і результати виконання заходів по утриманню об’єктів 

благоустрою комунальної власності комунальним підприємством «Великодимерське» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області за 2022 рік. 

6. Про внесення змін до Програми «Навчання, підготовка, підвищення кваліфікації 

виборних та посадових осіб Великодимерської селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки». 

7. Про присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування. 

8. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Громада заради 

дітей на 2022-2024 роки». 

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

виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022 - 2024 рік». 

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

функціонування системи освіти Великодимерської селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки».  

11. Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

харчування дітей у закладах освіти Великодимерської селищної територіальної громади 

на 2022-2024 роки». 

13. Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей у закладах освіти 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

15. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

культури та спорту Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки». 

17. Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

комунального підприємства Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб 



«Колос» на 2021-2024 роки». 

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

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

20. Про внесення змін до штатного розпису комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа» Великодимерської селищної ради. 

21. 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». 

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

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2019-2023 роки». 

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

24. Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну 

власність в с. Світильня. 

25. Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну 

власність в с. Залісся. 

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

офіцер громади на 2021-2023 роки». 

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

проведення заходів мобілізації та територіальної оборони на території Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2021-2023 роки». 

28. Про внесення змін до Програми «Забезпеченн проведення заходів мобілізації та 

територіальної оборони на території Великодимерської селищної територіальної громади 

на 2021-2023 роки». 

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

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

забезпечення пожежної безпеки Великодимерської селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки». 

30. Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

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

населених пунктів Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки». 

32. Про внесення змін до Програми «Профілактика злочинності, зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

33. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «З турботою про 

кожного на 2022-2024 роки». 

34. Про внесення змін до Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 роки». 

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

пільгових категорій населення Великодимерської селищної територіальної громади 

лікарськими засобами та медичними виробами на 2022-2024 роки». 



36.  Про внесення змін до Програми «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2022-2024 роки». 

37. Про затвердження звіту про хід і результати виконання «Профілактика та лікування 

стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022 рік». 

38. Про затвердження програми «Профілактика та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2023 рік». 

39. 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. 

40. Про бюджет Великодимерської селищної територіальної громади Броварського 

району Київської області на 2023 рік. 

41. 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). 

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

місцевого бюджету). 

43. Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради на 

2023 рік. 

44. Про перейменування вулиць та провулків в населених пунктах Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області. 

45. Про перейменування вулиці у Великодимерській селищній територіальній громаді. 

46. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок.  

47. Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з комунальної 

власності Великодимерської територіальної громади у постійне користування КСП 

«НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ». 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікації ТОВ «Юкрейн Тауер Компані». 

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

зміни її цільового призначення гр. Степанцю Руслану Васильовичу. 

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

зміни її цільового призначення гр. Прядці Василю Федоровичу. 

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

зміни її цільового призначення гр. Мажару Роману Володимировичу. 

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

зміни її цільового призначення гр. Діхтерук Павліні Віталіївні. 

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

зміни її цільового призначення гр. Васюк Наталії Григорівні. 

54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Приходько Ользі Михайлівні. 

55. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою шодо відведення земельної 



ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Мухіній 

Наталії Миколаївні. 

56. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд(присадибна ділянка) гр. Логвиненку Олегу Володимировичу. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 7 

 

Головуючий запропонував виключити з порядку денного питання: 

 

1. 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». 

 

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 

Відсутні на пленарному засіданні - 7 

 

2. Про внесення змін до штатного розпису комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа» Великодимерської селищної ради. 

 

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 

Відсутні на пленарному засіданні – 7 

 

Голосування за пропозицію включення питань до порядку денного: 

 

1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Голодному Олександру Івановичу. 



 
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 

Відсутні на пленарному засіданні - 7 

 

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

земельних ділянок. (2/3 голосів) 

ДОПОВІДАВ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 7 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 988 XLI-

VIII (додається). 

 

2. 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 2023 рік». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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



Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 7 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 989 XLI-

VIII (додається). 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради Олександр 

Фещун взяв свій персональний пульт, зареєструвався та прийняв участь у 

голосуванні. 

 

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

«Фінансова підтримка Комунального некомеційного підприємства Броварської районної 

ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 

рік». 

ДОПОВІДАЄ: представник КНП «Броварський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» - СКИБЕНКО НАТАЛІЯ  

СПІВДОПОВІДАЄ: головний бухгалтер КНП «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»: 

Голосували: «ЗА» – 12, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЬ» – 4 

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

4. Слухали:  Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік. 

ДОПОВІДАЄ: представник КНП «Броварський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» - СКИБЕНКО НАТАЛІЯ  

СПІВДОПОВІДАЄ: головний бухгалтер КНП «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»: 

Голосували: «ЗА» – 5, «ПРОТИ» – 6, «УТРИМАЛИСЬ» – 9 

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 



 

 

Вирішили: РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 

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

«Фінансова підтримка комунального підприємства «Трудовий архів Броварського 

району» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області на 

2021-2024 роки». 

ДОПОВІДАЄ: директор КП «Трудовий архів Броварського району»                                                    

Ірина МЕСЯНЖИНОВА. 

 

Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 990 XLI-

VIII (додається). 

 

6. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання заходів по 

утриманню об’єктів благоустрою комунальної власності комунальним підприємством 

«Великодимерське» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області за 2022 рік. 

ДОПОВІДАЄ: начальник КП «Великодимерське» - Микола ДРАНИЙ. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 7 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 991 XLI-

VIII (додається). 

 

7. Слухали: Про внесення змін до Програми «Навчання, підготовка, підвищення 

кваліфікації виборних та посадових осіб Великодимерської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЄ: керуюча справами виконкому – Юлія МОСКАЛЕНКО. 

 



Із зали засідань вийшов депутат Великодимерської селищної ради Віктор Гришко здав 

свій персональний пульт та не приймав участі 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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 992 XLI-

VIII (додається). 

 

8. Слухали: Про присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 993 XLI-

VIII (додається). 

 

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

заради дітей на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЄ: начальник служби у справах дітей та сім’ї – Оксана ЛЕОНЕНКО.  

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 994 XLI-

VIII (додається). 

 

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



«Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022 - 2024 рік». 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу правового забезпечення – Вячеслав МАРТИНЕНКО 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 995 XLI-

VIII (додається). 

 

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

«Розвиток та функціонування системи освіти Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки».  

ДОПОВІДАЄ: начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту – Тетяна 

ІВАНЕНКО. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 996 XLI-

VIII (додається). 

 

12. Слухали: Про внесення змін до 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»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 997 XLI-

VIII (додається). 

 



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

«Організація харчування дітей у закладах освіти Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 998 XLI-

VIII (додається). 

 

14. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей у закладах 

освіти Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 999 XLI-

VIII (додається). 

 

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

«Розвиток культури Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1000 XLI-

VIII (додається). 

 

16. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 



 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«Голосували: «ЗА» – 10, «ПРОТИ» – 2, «УТРИМАЛИСЬ» – 8 

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

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

«Розвиток фізичної культури та спорту Великодимерської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки». 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1001 XLI-

VIII (додається). 

 

18. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1002 XLI-

VIII (додається). 

 

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

підтримка комунального підприємства Великодимерської селищної ради «Футбольний 

клуб «Колос» на 2021-2024 роки». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 



 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1003 XLI-

VIII (додається). 

 

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

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

2024 роки». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1004 XLI-

VIII (додається). 

 

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

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

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

ДОПОВІДАЄ: заступник начальника відділу капітального будівництва, ЖКГ, 

комунальної власності та розвитку інфраструктури – Віктор КАСЯН. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1005 XLI-

VIII (додається). 

 

22. 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»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1006 XLI-

VIII (додається). 

 

23. Слухали: Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в 

комунальну власність в с. Світильня. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1007 XLI-

VIII (додається). 

 

24. Слухали: Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в 

комунальну власність в с. Залісся. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1008 XLI-

VIII (додається). 

 

25. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми 

«Поліцейський офіцер громади на 2021-2023 роки». 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності – Ярослав 

МАЗУРЕНКО. 



 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1009 XLI-

VIII (додається). 

 

26. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми 

«Забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони на території 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 4 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1010 XLI-

VIII (додається). 

 

27. Слухали: Про внесення змін до Програми «Забезпеченн проведення заходів 

мобілізації та територіальної оборони на території Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2021-2023 роки». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 4 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1011 XLI-

VIII (додається). 

 

 



28. 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 селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки». 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1012 XLI-

VIII (додається). 

 

29. Слухали: Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1013 XLI-

VIII (додається). 

 

30. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми 

«Профілактика злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян 

на території населених пунктів Великодимерської селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1014 XLI-

VIII (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 Програми «Профілактика злочинності, зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1015 XLI-

VIII (додається). 

 

32. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «З 

турботою про кожного на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЄ: начальник Управління соціального захисту населеня – Маргарита 

РОГОВА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1016 XLI-

VIII (додається). 

 

33. Слухали: Про внесення змін до Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 

роки». 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1017 XLI-

VIII (додається). 

 

34. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми 

«Забезпечення пільгових категорій населення Великодимерської селищної 

територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами на 2022-2024 

роки». 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1018 XLI-

VIII (додається). 

 

35. Слухали: Про внесення змін до Програми «Забезпечення пільгових категорій 

населення Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2022-2024 роки». 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1019 XLI-

VIII (додається). 

 

36. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання «Профілактика та 

лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого 

населення Великодимерської селищної територіальної громади на 2022 рік». 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1020 XLI-

VIII (додається). 

 

37. Слухали: Про затвердження програми «Профілактика та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2023 рік». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1021 XLI-

VIII (додається). 

 

38. 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. 

ДОПОВІДАЄ: начальник Управління фінансів – Оксана КОСЕНКО. 

 

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»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1022 XLI-

VIII (додається). 

 

39. Слухали: Про бюджет Великодимерської селищної територіальної громади 

Броварського району Київської області на 2023 рік. 

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»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1023 XLI-

VIII (додається). 

 

40. 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). 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1024 XLI-

VIII (додається). 

 

Із зали засідань вийшли депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання 

Гришко Владислав Вікторович та Гришко Віталій Сергійович. 

 

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

з місцевого бюджету). 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1025 XLI-

VIII (додається). 

 

42. Слухали: Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної 

ради на 2023 рік. 

ДОПОВІДАЄ: секретар ради – Антоніна СИДОРЕНКО. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 



Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1026 XLI-

VIII (додається). 

 

43. Слухали: Про перейменування вулиць та провулків в населених пунктах 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЄ:начальник відділу архітектури та містобудування – Тетяна Мальцева. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1027 XLI-

VIII (додається). 

 

44. Слухали: Про перейменування вулиці у Великодимерській селищній територіальній 

громаді. 

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

і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1028 XLI-

VIII (додається). 

 

45. Слухали: Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з 

комунальної власності Великодимерської територіальної громади у постійне 

користування КСП «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ». 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

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»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1029 XLI-

VIII (додається). 

 

46. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікації ТОВ «Юкрейн Тауер Компані». 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1030 XLI-

VIII (додається). 

 

47. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Степанцю Руслану Васильовичу. 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1031 XLI-

VIII (додається). 

 

48. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Прядці Василю Федоровичу. 



ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1032 XLI-

VIII (додається). 

 

49. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Мажару Роману Володимировичу. 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1033 XLI-

VIII (додається). 

 

50. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Діхтерук Павліні Віталіївні. 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

Коваленко Марина не брала участі у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1034 XLI-

VIII (додається). 

 

51. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Васюк Наталії Григорівні. 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1035 XLI-

VIII (додається). 

 

52. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Приходько Ользі Михайлівні. 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1036 XLI-

VIII (додається). 

53 Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Голодному Олександру Івановичу. 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1037 XLI-

VIII (додається). 

 

54. Слухали: Про відмову у затвердженні проекту землеустрою шодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 



Мухіній Наталії Миколаївні. 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1038 XLI-

VIII (додається). 

 

55. Слухали: Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд(присадибна ділянка) гр. Логвиненку Олегу Володимировичу. 

ДОПОВІДАЄ: начальник відділу земельних ресурсів – Олександр МАМОЧКА. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1039 XLI-

VIII (додається). 

 

56. Слухали: Про підтримку депутатського запиту депутата Великодимерської селищної 

ради VIII скликання Олександра БОРСУКА. 

ДОПОВІДАЄ: депутат селищної ради – Олександр БОРСУК. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1040 XLI-

VIII (додається). 



 

 

57. Про підтримку звернення до Президента України.  

ДОПОВІДАЄ: селищний голова – Анатолій БОЧКАРЬОВ. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1041 XLI-

VIII (додається). 

 

58. Різне.  

1. Розгляд звернення фракції «Європейська солідарність» Великодимерської селищної 

ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Головам місцевих адміністрацій, Конституційному Суду України, щодо негайної 

заборони в Україні російської православної церкви, її структурних підрозділів і 

залежних від неї організацій. 

2. Розгляд звернення фракції «Європейська солідарність» Великодимерської селищної 

ради до Президента України, Верховної Ради України з пропозиціями (накладання вето) 

проєкта Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо реформування сфери містобудівної діяльності» (№ 5655 від 11.06.2021) 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 41 сесії 8 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 


