
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

___________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 35 

пленарного засідання XXXV позачергової сесії 

 

Дата: 13 жовтня 2022 року  

Час: 12:00 

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. 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради. 

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

Великодимерської селищної ради. 

Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної 

власності та розвитку інфраструктури. 

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. 

Анатолій Гаркуша – спеціаліст КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради 

Андрій Савенко – системний адміністратор. 

 

Відсутні на пленарному засіданні 9 депутатів: 

Віктор Гришко 

Віталій Гришко 

Юлія Стеценко 

Євгеній Стеценко 

Олександр Постол  

Сергій Зінченко 

Богдан Франків 



Галина Шибіко 

Олександр Воєвуцький 

 

 

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 18 осіб. Кворум наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович 

Бочкарьов – селищний голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцять п’яту позачергову сесію 

Великодимерської селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXXV позачергової сесії VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 17, «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 присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування. 

2. 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». 

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

територіальної оборони на території Великодимерської селищної територіальної 

громади на 2021-2023 роки». 

4. Про внесення змін до Програми «Поліцейський офіцер громади на 2021-2023 

роки». 

5. 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». 

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

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



8. Про поділ майнового комплексу. 

9. Про прийом матеріальних цінностей. 

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

11. Про включення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів управління 

освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради. 

12. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік». 

13. Про затвердження Порядку організації та виконання робіт за рахунок коштів 

бюджету Великодимерської селищної територіальної громади по капітальному та 

поточному ремонту автомобільних доріг загального користування державного 

значення, що пролягають на території Великодимерської селищної територіальної 

громади Броварського району Київської області. 

14. Про виділення коштів з бюджету Великодимерської селищної територіальної 

громади. 

15. 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. 

16.  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки, 

загальною площею 0,3000 га, в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

17.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій в с. Гайове Броварського району Київської області.  

18.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок комунальної власності Великодимерської селищної 

ради для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти. 

19.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за рахунок комунальної власності Великодимерської селищної 

ради для облаштування скверу. 

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

зміни її цільового призначення гр. Денисенку Ігорю Сергійовичу. 

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

зміни її цільового призначення гр. Драному Юрію Вікторовичу. 

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

зміни її цільового призначення гр. Лень Івану Олексійовичу. 

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

зміни її цільового призначення гр. Літвінчук Ніні Володимирівні. 

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

зміни її цільового призначення гр. Мишкорізу Юрію Олекасандровичу. 

25.  Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою. 

26.  Різне. 

 

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

 



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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

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

ДОПОВІДАЛА: Леоненко Оксана Андріївна – начальник служби у справах дітей та 

сім’ї. 

 

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 № 892 XXXV-

VIII (додається). 

  

2. 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». 

ДОПОВІДАВ: Мазуренко Ярослав Павлович – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 893 XXXV-

VIII (додається). 

  

3. Слухали: Про внесення змін до Програми «Забезпечення проведення заходів 

мобілізації та територіальної оборони на території Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2021-2023 роки». 

ДОПОВІДАВ: Мазуренко Ярослав Павлович –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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 894 XXXV-

VIII (додається). 

  

4. Слухали: Про внесення змін до Програми «Поліцейський офіцер громади      на 2021-

2023 роки». 

ДОПОВІДАВ: Мазуренко Ярослав Павлович –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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 895 XXXV-

VIII (додається). 

 

5. 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». 

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – 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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 896 XXXV-

VIII (додається). 

  

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



ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – 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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 897 XXXV-

VIII (додається). 

  

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

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – 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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 898 XXXV-

VIII (додається). 

  

8. Слухали: Про поділ майнового комплексу. 

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – 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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 899 

XXXV-VIII (додається). 

  

9. Слухали: Про прийом матеріальних цінностей. 

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – 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»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 900 XXXV-

VIII (додається). 

  

10. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи 

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

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна Вікторівна – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 901 XXXV-

VIII (додається). 

  

11. Слухали: Про включення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів 

управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАЛА: Косенко Оксана Василівна – 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 № 902 XXXV-

VIII (додається). 

  

12. Слухали: Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Косенко Оксана Василівна – 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 № 903 XXXV-

VIII (додається). 

  

13. Слухали: Про затвердження Порядку організації та виконання робіт за рахунок 

коштів бюджету Великодимерської селищної територіальної громади по капітальному та 

поточному ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, 

що пролягають на території Великодимерської селищної територіальної громади 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Косенко Оксана Василівна – 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 № 904 XXXV-

VIII (додається). 

  

14. Слухали: Про виділення коштів з бюджету Великодимерської селищної 

територіальної громади. 

ДОПОВІДАЛА: Косенко Оксана Василівна – 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 № 905 XXXV-

VIII (додається). 



  

15. 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: Косенко Оксана Василівна – 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 № 906 XXXV-

VIII (додається). 

  

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

ділянки, загальною площею 0,3000 га, в с. Гоголів Броварського району Київської 

області. 

ДОПОВІДАЛА: Мальцева Тетяна Григорівна - 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 907 XXXV-

VIII (додається). 

  

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

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

Гайове Броварського району Київської області.  

ДОПОВІДАВ: Мамочка Олександр Степанович – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 



Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 908 XXXV-

VIII (додається). 

  

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

земельної ділянки за рахунок комунальної власності Великодимерської селищної ради 

для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти. 

ДОПОВІДАВ: Мамочка Олександр Степанович – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 909 XXXV-

VIII (додається). 

  

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

земельної ділянки за рахунок комунальної власності Великодимерської селищної ради 

для облаштування скверу. 

ДОПОВІДАВ: Мамочка Олександр Степанович – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 910 XXXV-

VIII (додається). 

  

20. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Денисенку Ігорю Сергійовичу. 

ДОПОВІДАВ: Мамочка Олександр Степанович – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 911 XXXV-

VIII (додається). 

  

21. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Драному Юрію Вікторовичу. 

ДОПОВІДАВ: Мамочка Олександр Степанович – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 912 XXXV-

VIII (додається). 

  

22. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Лень Івану Олексійовичу. 

ДОПОВІДАВ: Мамочка Олександр Степанович – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 913 XXXV-

VIII (додається). 

 

23. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Літвінчук Ніні Володимирівні. 

ДОПОВІДАВ: Мамочка Олександр Степанович – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 914 XXXV-

VIII (додається). 

 

24. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Мишкорізу Юрію Олекасандровичу. 

ДОПОВІДАВ: Мамочка Олександр Степанович – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 915 XXXV-

VIII (додається). 

 

25. Слухали: Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою. 

ДОПОВІДАВ: Мамочка Олександр Степанович – 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 916 XXXV-

VIII (додається). 

 

Всі питання, які виносились на розгляд XXXV сесії VIII скликання 

Великодимерської селищної ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 


