
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

____________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 43 

пленарного засідання XLIII чергової сесії 

 

Дата: 02 березня 2023 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. 

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 – начальник Управління будівництва, житлово-комунального  

господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради. 

Анастасія Кравченко - інженер з охорони навколишнього середовища КЗ «МЦБ». 

Ярослав Мазуренко - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності. 

Павло Левчук – начальник відділу правового забезпечення. 

Тетяна Мальцева – начальник відділу містобудування та архітектури. 

Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів. 

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

Андрій Савенко – системний адміністратор. 

 

 

 



Відсутні на пленарному засіданні 6 депутів: 

Олександр Миронець 

Тарас Науменко 

Андрій Васюк 

Олег Ткаченко 

Галина Шибіко  

Олександр Постол 

 

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 

21 особи. Кворум наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович 

Бочкарьов – селищний голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити пленарне засідання сорок третьої сесії 

Великодимерської селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття пленарного засідання XLIII чергової сесії 

Великодимерської селищної ради VIIІ скликання.  

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

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 голосів у нашому випадку. 

 

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

цілому» : 



 

1. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Великодимерської 

селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради. 

2. Про внесення змін до структури Управління соціального захисту населення 

Великодимерської селищної ради. 

3. Про затвердження Програми «Охорона довкілля та раціональне використання 

природних ресурсів Великодимерської селищної територіальної громади на 2023 

рік». 

4. Про звіт директора початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Школа мистецтв» Калинівської селищної ради Броварського району 

Київської області філія Великодимерської селищної ради за 2022 рік. 

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

8. Про дозвіл на використання приміщення адміністративного будинку 

Великодимерського ліцею. 

9. Про затвердження Програми заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та 

військової служби на території Великодимерської селищної територіальної 

громади на 2023-2026 роки. 

10. Про внесення змін до назви та Програми «Забезпечення проведення заходів 

мобілізації та територіальної оборони на території Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2021-2023 роки». 

11. 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». 

12. Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам Управління будівництва, житлово-комунального господарства та 

розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради. 

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

14. Про включення об’єктів оренди до Переліку першого типу. 

15. Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу. 

16. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 22 грудня 

2022 року № 1023 XLI-VIII «Про бюджет Великодимерської селищної 

територіальної громади Броврського району Київської області на 2023 рік» та 

додатків до нього. 

17. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради № 1027 від 

22.12.22 «Про перейменування вулиць та провулків в населених пунктах 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області». 

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

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



19. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (2/3 голосів). 

20. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

(2/3 голосів). 

21. Про надання дозволу на розроблення Схеми санітарного очищення населених 

пунктів Великодимерської селищної територіальної громади. 

22. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 02 лютого 

2023 року № 1079 XLII-VIII. 

23. Про звільнення від сплати орендної плати ТОВ «Онікс ТМ». 

24. Про надання дозволу на розробку технічної документації  щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. Київська в 

с. Русанів Броварського району Київської області. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності. 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Шевченкове по 

вул. Вишнева. 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт Велика 

Димерка по вул. Паркова Броварського району Київської області. 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості. 

30. Про затвердження технічної документації про нормативно грошову оцінку 

земельної ділянки в селі Світильня  Броварського району Київської області. 

31. Про прийняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної 

власності у комунальну власність Великодимерської селищної ради. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.  Горяшко Наталії Володимирівні. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Лаврентьєвій Ніні Михайлівні.  
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд(присадибна ділянка) гр.  Лепському Петру Миколайовичу. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



цільове призначення якої змінюється з індивідуального садівництва на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Скобі Аліні Анатоліївні. 

36. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Безсмертній 

Марині Ігорівні. 

37. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Крошці Сергію 

Григоровичу. 

38. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Проніній Наталії 

Григорівні. 

39. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Султановій Ользі 

Василівні. 

40. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для особистого селянського господарства гр. Пасюрі Віталію 

Григоровичу. 

41. Різне. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

1. Слухали: Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів 

ради. 

ДОПОВІДАЛА: Юлія Москаленко – керуюча справами виконавчого комітету 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1099 

XLIII-VIII (додається). 

 

2. Слухали: Про внесення змін до структури Управління соціального захисту населення 

Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАЛА: Маргарита Рогова – начальник Управління соціального захисту 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1100 

XLIII-VIII (додається). 

 

3. Слухали: Про затвердження Програми «Охорона довкілля та раціональне 

використання природних ресурсів Великодимерської селищної територіальної громади 

на 2023 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Анастасія Кравченко - інженер з охорони навколишнього 

середовища КЗ «МЦБ». 

 

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» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1101 

XLIII-VIII (додається). 

 

4. Слухали: Про звіт директора початкового спеціалізованого мистецького навчального 

закладу «Школа мистецтв» Калинівської селищної ради Броварського району Київської 

області філія Великодимерської селищної ради за 2022 рік. 

ДОПОВІДАЛА: Ніна Песляк - Директор початкового спеціалізованого мистецького  

навчального закладу «Школа мистецтв» Калинівської селищної ради Броварського  

району Київської області філії 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 № 1102 

XLIII-VIII (додається). 

 

5. 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: 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 № 1103 

XLIII-VIII (додається). 

 

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

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

ДОПОВІДАЛА: Тетяна Іваненко – начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за 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 № 1104 

XLIII-VIII (додається). 

 



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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна Іваненко – начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Великодимерської селищної ради. 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 7 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1105 

XLIII-VIII (додається). 

 

8. Слухали: Про дозвіл на використання приміщення адміністративного будинку 

Великодимерського ліцею. 

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 – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1106 

XLIII-VIII (додається). 

 

9. Слухали: Про затвердження Програми заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та 

військової служби на території Великодимерської селищної територіальної громади на 

2023-2026 роки. 

ДОПОВІДАВ: Ярослав Мазуренко - начальник 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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1107 

XLIII-VIII (додається). 

 

10. Слухали: Про внесення змін до назви та Програми «Забезпечення проведення 

заходів мобілізації та територіальної оборони на території Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2021-2023 роки». 

ДОПОВІДАВ: Ярослав Мазуренко - начальник 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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1108 

XLIII-VIII (додається). 

 

11. 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». 

ДОПОВІДАВ: Віктор Касян - начальник Управління будівництва, житлово-

комунального господарства та розвитку інфраструктури 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»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1109 

XLIII-VIII (додається). 



 

12. Слухали: Про затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам Управління будівництва, житлово-комунального господарства та 

розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАВ: Віктор Касян - начальник Управління будівництва, житлово-

комунального господарства та розвитку інфраструктури 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1110 

XLIII-VIII (додається). 

 

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

ДОПОВІДАВ: Віктор Касян - начальник Управління будівництва, житлово-

комунального господарства та розвитку інфраструктури 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1111 

XLIII-VIII (додається). 

 

14. Слухали: Про включення об’єктів оренди до Переліку першого типу. 

ДОПОВІДАВ: Віктор Касян - начальник Управління будівництва, житлово-

комунального господарства та розвитку інфраструктури 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 № 1112 

XLIII-VIII (додається). 

 

15. Слухали: Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу. 

ДОПОВІДАВ: Віктор Касян - начальник Управління будівництва, житлово-

комунального господарства та розвитку інфраструктури 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1113 

XLIII-VIII (додається). 

 

16. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 22 

грудня 2022 року № 1023 XLI-VIII «Про бюджет Великодимерської селищної 

територіальної громади Броврського району Київської області на 2023 рік» та додатків 

до нього. 

ДОПОВІДАЛА: Оксана Косенко - начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1114 

XLIII-VIII (додається). 

 

17. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради № 1027 

від 22.12.22 «Про перейменування вулиць та провулків в населених пунктах 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області». 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна Мальцева - начальник відділу архітектури  та 



містобудування. 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1115 

XLIII-VIII (додається). 

 

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

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

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1116 

XLIII-VIII (додається). 

 

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

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (2/3 голосів). 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1117 

XLIII-VIII (додається). 

 



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

земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. (2/3 

голосів). 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1118 

XLIII-VIII (додається). 

 

21. Слухали: Про надання дозволу на розроблення Схеми санітарного очищення 

населених пунктів Великодимерської селищної територіальної громади. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1119 

XLIII-VIII (додається). 

 

22. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 02 

лютого 2023 року № 1079 XLII-VIII. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1120 

XLIII-VIII (додається). 

 

23. Слухали: Про звільнення від сплати орендної плати ТОВ «Онікс ТМ». 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1121 

XLIII-VIII (додається). 

 

24. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій по вул. 

Київська в с. Русанів Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1122 

XLIII-VIII (додається). 

 

25. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земель сільськогосподарського призначення комунальної власності. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 



Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1123 

XLIII-VIII (додається). 

 

26. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. 

Шевченкове по вул. Вишнева. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1124 

XLIII-VIII (додається). 

 

27. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт Велика 

Димерка по вул. Паркова Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1125 

XLIII-VIII (додається). 

 

28. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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



 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1126 

XLIII-VIII (додається). 

 

29. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1127 

XLIII-VIII (додається). 

 

30. Слухали: Про затвердження технічної документації про нормативно грошову оцінку 

земельної ділянки в селі Світильня  Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1128 

XLIII-VIII (додається). 

 

31. Слухали: Про прийняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

приватної власності у комунальну власність Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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



 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1129 

XLIII-VIII (додається). 

 

32. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.  Горяшко Наталії Володимирівні. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1130 

XLIII-VIII (додається). 

 

33. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Лаврентьєвій Ніні Михайлівні.  
ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1131 

XLIII-VIII (додається). 

 



34. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 

господарства на будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд(присадибна ділянка) гр.  Лепському Петру Миколайовичу. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1132 

XLIII-VIII (додається). 

 

35. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється з індивідуального садівництва на 

будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Скобі Аліні Анатоліївні. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1133 

XLIII-VIII (додається). 

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

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Безсмертній Марині 

Ігорівні. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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



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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1134 

XLIII-VIII (додається). 

37. Слухали: Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Крошці Сергію Григоровичу. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1135 

XLIII-VIII (додається). 

38. Слухали: Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Проніній Наталії Григорівні. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1136 

XLIII-VIII (додається). 

39. Слухали: Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Султановій Ользі Василівні. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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



 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1137 

XLIII-VIII (додається). 

 

40. Слухали: Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для особистого селянського господарства гр. Пасюрі 

Віталію Григоровичу. 

ДОПОВІДАВ: Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 6 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1138 

XLIII-VIII (додається). 

 

41. Різне. 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 43 сесії 8 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 


