
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 24 

пленарного засідання XXIV (екстренної) позачергової сесії 

 

Дата: 24 лютого 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. 

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

 

Відсутні на пленарному засіданні 9 депутатів: 

Олександр Миронець  

Сергій Зінченко  

Богдан Франків  

Галина Шибіко  

Марина Коваленко 

Наталія Бреус 

Олександр Постол 

Юлія Рябченко 

Юлія Стеценко 

 

Відповідно до статті 46 Регламенту роботи Великодимерської селищної ради VIII 

скликання, відкрите голосування на пленарному засіданні проводилося шляхом поіменного 

голосування, кожен депутат, присутній на сесії, та селищний голова у списку для поіменного 

голосування проти свого прізвища особисто робив запис «за», «проти» або «утримався» та 

власноручний підпис. 

 

Головував на засіданні та приймав участь у голосуванні: Анатолій Борисович Бочкарьов – 

селищний  голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити двадцять четверту (екстренну) позачергову сесію 

Великодимерської селищної ради восьмого скликання. 



ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXIV (екстренної) позачергової сесії VIIІ скликання.  

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

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

цілому» : 

 

1. Про підтримку спільної заяви депутатів Великодимерської селищної ради VIII скликання. 

2. Про внесення змін до Програми «Забезпечення проведення заходів мобілізації та 

територіальної оборони на території Великодимерської селищної територіальної громади на 

2021-2023 роки». 

3. 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. 

4. Різне. 

 
Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

1. Слухали: Про підтримку спільної заяви депутатів Великодимерської селищної ради VIII 

скликання. 

ДОПОВІДАЛА: Антоніна СИДОРЕНКО – секретар Великодимерської селищної ради. 

 

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

цілому».  

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 800 (додається). 

 

2. Слухали: Про внесення змін до Програми «Забезпечення проведення заходів мобілізації та 

територіальної оборони на території Великодимерської селищної територіальної громади на 

2021-2023 роки». 

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

цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності. 

 

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

цілому».  



 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 801 (додається). 

 

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

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

рік» та додатків до нього. 

ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 802 (додається). 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 24 (екстренної) сесії 8 скликання 

Великодимерської селищної ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


