
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

___________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 32 

пленарного засідання XXXII позачергової сесії 

 

Дата: 12 серпня 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. 

Микола Губський – заступник селищного голови. 

Олександр Куценко – заступник селищного голови. 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради. 

Віктор Касян – в.о. начальника відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної 

власності та розвитку інфраструктури. 

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

Великодимерської селищної ради. 

Олена Гарбуз - заступник начальника Управління соціального захисту населення 

Великодимерської селищної ради. 

Ярослав Мазуренко - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності. 

Тетяна Мальцева - начальник відділу містобудування та архітектури. 

Олександр Мамочка - начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

Тетяна Куць – начальник відділу управління персоналом. 

Андрій Савенко – системний адміністратор. 

 

Відсутні на пленарному засіданні 6 депутатів: 

Віктор Гришко 

Олександр Миронець 

Сергій Зінченко  

Богдан Франків 

Олександр Постол  

Андрій Васюк 



 

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 та селищний голова 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 особа. Кворум наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович 

Бочкарьов – селищний голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцять другу позачергову сесію 

Великодимерської селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXXII позачергової сесії VIIІ скликання.  

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

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

 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Великодимерської селищної 

територіальної громади за I півріччя 2022 року. 

2. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка для покращення надання 

вторинної медичної допомоги населенню Великодимерської селищної територіальної 

громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного 

підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад 

Броварського району Київської області на 2022 рік». 

3. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури на території Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки».  

4. Про перейменування закладів освіти Великодимерської селищної ради. 

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

Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2022-2024 роки». 

6. Про затвердження програми «Профілактика та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022 рік». 

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

територіальної оборони на території Великодимерської селищної територіальної громади 

на 2021-2023 роки». 



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

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

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

10. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 10 лютого 2022 

року № 766 ХХІІІ-VІІІ «Про передачу майна комунальної власності з балансу на 

баланс». 

11. 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. 

12. Про найменування вулиць в СТ «СОФІЯ» Богданівського старостинського округу  

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

13. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки 

площею 25.2687 га ТОВ «Солар Вейв» в смт Велика Димерка Броварського району 

Київської області.  

14 Різне. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий запропонував виключити з порядку денного питання: 

 

Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка для покращення надання 

вторинної медичної допомоги населенню Великодимерської селищної територіальної 

громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного 

підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад 

Броварського району Київської області на 2022 рік». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий запропонував включити до порядку денного питання: 

 

1. Про дозвіл на використання приміщення Будинку культури с. Богданівка. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 



 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий запропонував включити до порядку денного питання: 

 

2. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель в селі 

Світильня Броварського району, які відводиться в оренду ПрАТ «ДТЕК Київські 

регіональні електромережі». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий запропонував включити до порядку денного питання: 

 

3. Про припинення договору оренди земельної ділянки шляхом його розірвання за 

взаємною згодою сторін. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий запропонував включити до порядку денного питання: 

 

4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в с. 

Світильня Броварського району Київської області.  

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

 

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



 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

До зали засідань увійшли депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання – 

Юлія Рябченко та Наталія Бреус, взяли персональні пульти, зареєструвалися та взяяяяяли 

участь у голосуванні. 

 

1. Слухали: Про затвердження звіту про виконання бюджету Великодимерської 

селищної територіальної громади за I півріччя 2022 року. 

ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів 

Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 844 XXXII 

-VIII (додається). 

  

2. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток культури на території 

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»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 845 XXXII 

-VIII (додається). 

 

3. Слухали: Про перейменування закладів освіти Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, 

молоді та спорту Великодимерської селищної ради. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 



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

 

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

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 846 XXXII 

-VIII (додається). 

 

4. Слухали: Про дозвіл на використання приміщення Будинку культури с. Богданівка. 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник Управління освіти, культури, 

молоді та спорту Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 847 XXXII 

-VIII (додається). 

 

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

населення Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Олена ГАРБУЗ – заступник начальника Управління соціального 

захисту населення Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 848 XXXII 

-VIII (додається). 

 

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

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Олена ГАРБУЗ – заступник начальника Управління соціального 

захисту населення Великодимерської селищної ради. 

 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 849 XXXII 

-VIII (додається). 

 

7. Слухали: Про внесення змін до 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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 850 XXXII 

-VIII (додається). 

 

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

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

ДОПОВІДАВ: Віктор КАСЯН – в.о. начальника відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 851 XXXII 

-VIII (додається). 

 

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

ДОПОВІДАВ: Віктор КАСЯН – в.о. начальника відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 



 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 852 XXXII 

-VIII (додається). 

 

10. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 10 

лютого 2022 року № 766 ХХІІІ-VІІІ «Про передачу майна комунальної власності з 

балансу на баланс». 

ДОПОВІДАВ: Віктор КАСЯН – в.о. начальника відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 853 XXXII 

-VIII (додається). 

 

11. 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 854 XXXII 

-VIII (додається). 

 

12. Слухали: Про найменування вулиць в СТ «СОФІЯ» Богданівського старостинського 

округу Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна МАЛЬЦЕВА - начальник відділу містобудування та 



архітектури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 855 XXXII 

-VIII (додається). 

 

13. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки площею 25.2687 га ТОВ «Солар Вейв» в смт Велика Димерка Броварського 

району Київської області.  

ДОПОВІДАЛА: Тетяна МАЛЬЦЕВА - начальник відділу містобудування та 

архітектури. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 856 XXXII 

-VIII (додається). 

 

14. Слухали: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель в селі Світильня Броварського району, які відводиться в оренду ПрАТ «ДТЕК 

Київські регіональні електромережі». 

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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 857 XXXII 

-VIII (додається). 

 

15. Слухали: Про припинення договору оренди земельної ділянки шляхом його 

розірвання за взаємною згодою сторін. 



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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 858 XXXII 

-VIII (додається). 

 

16. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в с. 

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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 859 XXXII 

-VIII (додається). 

 

17. Слухали: Різне. 

 

Всі питання, які виносились на розгляд XXXII сесії VIII скликання 

Великодимерської селищної ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 


