
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

___________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 25 

пленарного засідання XXV чергової сесії 

 

Дата: 29 квітня 2022 року  

Час: 16:00 

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. 

Олександр Куценко – заступник селищного голови. 

Микола Губський – заступник селищного голови. 

Юрій Безпалий – староста Богданівського старостинського округу. 

Наталія Карпенко – староста Плосківського старостинського округу. 

Юрій Костира – староста Русанівського старостинського округу. 

Роман Примак –  староста Гоголівського старостинського округу. 

Володимир Йовенко – староста Шевченківського старостинського округу. 

Микола Литвин – староста Бобрицького старостинського округу. 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради. 

Олена Гарбуз – заступник начальника Управління соціального захисту населення 

Великодимерської селищної ради. 

Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної 

власності та розвитку інфраструктури. 

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

Андрій Савенко – системний адміністратор. 

 

Відсутні на пленарному засіданні 8 депутатів: 

Олександр Миронець  

Андрій Васюк 

Сергій Зінченко  

Богдан Франків  

Галина Шибіко  



Юлія Стеценко  

Світлана Кузьмик 

Юлія Рябченко 

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 двадцять третю позачергову сесію 

Великодимерської селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXV позачергової сесії VIIІ скликання.  

 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

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

цілому»: 

 

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

2. 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. 

3. Про звільнення від сплати за  оренду майна комунальної власності. 

4. Різне. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



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

роки». 

ДОПОВІДАЛА: Олена ГАРБУЗ – заступник начальника Управління соціального 

захисту Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу».  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

2. Слухали: За пропозицію про внесення змін до проєкту рішення «Про внесення змін до 

Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 роки». 

 

Головуючий надав пропозицію внести наступні зміни до проєкту даної програми: 

- жителям Великодимерської селищної територіальної громади, які повністю 

втратили житло внаслідок бойових дій надавати одноразову матеріальну допомогу 

у розмірі 25 тис.грн з місцевого бюджету;  

- жителям Великодимерської селищної територіальної громади, у яких частково 

пошкоджене житло внаслідок бойових дій, надавати одноразову матеріальну 

допомогу у розмірі до 10 тис.грн. (враховуючи ступінь пошкодження) з місцевого 

бюджету;  

- жителям Великодимерської селищної територіальної громади, які отримали 

поранення під час бойових дій на території громади, надавати одноразову 

матеріальну допомогу у розмірі 30 тис.грн з місцевого бюджету.  

 

Також, від заступника селищного голови надійшла пропозиція внести ясність до пункту 

21 частини 5 Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 роки», доповнивши його 

словами: «(балансоутримувачу) гуртожитка (хостела, готеля), що надає його в оренду 

Управлінню соціального захисту населення». 

 

Депутати підтримали пропозицію голови та заступника, шляхом голосування. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію внесення запропонованих змін до 

проєкта рішення. 

Проведення процедури електронного поіменного голосування «за пропозицію». 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 



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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

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

роки».  

ДОПОВІДАЛА: Олена ГАРБУЗ – заступник начальника Управління соціального 

захисту Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 803 XXV-

VIII (додається). 

 

4. 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» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 804 XXV-

VIII (додається). 

 

5. Слухали: Про звільнення від сплати за  оренду майна комунальної власності. 

ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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



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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 805 XXV-

VIII (додається). 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 25 сесії 8 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


