
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

___________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 37 

пленарного засідання XXXVII чергової сесії 

 

Дата:10 листопада 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. 

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. 

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. 

Станіслав Сахнюк – директор КСП «Нові перспективи». 

Ігор Сердюченко – в.о. КЗ «ЦКДС»Великодимерської селищної ради. 

Анатолій Гаркуша – спеціаліст КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради 

Андрій Савенко – системний адміністратор. 

Олена Слизюк – помічник-консультант депутата Великодимерської селищної ради VIII 

скликання Анатолія Юрченка. 

Антоніна Корнієнко – громадська діячка, керівник ГО «Створені дія ти» 

Вікторія Семеног - громадська діячка, членкиня ГО «Створені дія ти» 

 



Відсутні на пленарному засіданні 8 депутатів: 
Владислав Гришко 

Євгеній Стеценко 

Анатолій Рубанка 

Світлана Кузьмик 

Сергій Компанець 

Олександр Постол  

Сергій Зінченко 

Богдан Франків 

 

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 19 осіб. Кворум наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович 

Бочкарьов – селищний голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцять сьому чергову сесію 

Великодимерської селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття пленарного засідання XXXVII чергової сесії 

Великодимерської селищної ради VIIІ скликання «за основу та в цілому» 

 

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 9 місяців 2022 року. 

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

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

5. Про надання згоди на співробітництво між територіальними громадами. 



6. 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. 

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

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

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

10. Про внесення змін до посадового складу комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Великодимерської територіальної громади. 

11. Про найменування провулку в селищі міського типу Велика Димерка Броварського 

району Київської області. 

12. Про перейменування вулиці в СТ «Шевченково» Великодимерської селищної 

територіальної громади. 

13. Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки в смт Велика Димерка по вул. Соборна, буд. 15А. 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за рахунок комунальної власності Великодимерської селищної ради для 

будівництва і обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Тарасівка Броварського району Київської області. 

16. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради «Про надання 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради»  від 10 лютого 2022 року № 789 ХХІII-VІІІ. 

17. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Бурмишеву Дмитру Едуардовичу. 

18. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власністьдля ведення особистого селянського господарства гр. Євтушенко 

Тетяні Федорівні. 

19. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власністьдля ведення особистого селянського господарства гр. 

Корнійчуку Андрію Григоровичу. 

20. 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. Ткаченко Олені Євгеніївні. 

21. 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. Шихайловій Марії  

Володимирівні. 

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

зміни її цільового призначення гр. Бурикіній Аллі Петрівні. 



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

зміни її цільового призначення гр. Герасименку Володимиру Михайловичу. 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення гр. Герасименка Олега Володимировича. 

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

зміни її цільового призначення гр. Кулинич Оксані Іванівні. 

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

зміни її цільового призначення гр. Семиног Ірині Яківні. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення гр. Лашевич Ользі Павлівні. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення гр. Рубанці Олегу Миколайовичу. 

29. Різне. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Головуючий запропонував включити до порядку денного питання: 

 

1. 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». 

 

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 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

2. Про внесення змін до Фонду захисних споруд Великодимерської селищної 

територіальної громади.  

 

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 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

3. Про перенесення книжкового фонду бібліотек Великодимерської селищної 

територіальної громади на час дії воєнного стану. 

 

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 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

4. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в комунальну власність Великодимерської 

селищної ради для ведення фермерського господарства. 

 

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 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

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

враховуючи проголосовані зміни до нього: 

 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Великодимерської селищної 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року. 

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

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

5. 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». 

6. Про внесення змін до Фонду захисних споруд Великодимерської селищної 

територіальної громади.  



7. Про перенесення книжкового фонду бібліотек Великодимерської селищної 

територіальної громади на час дії воєнного стану. 

8. Про надання згоди на співробітництво між територіальними громадами. 

9. 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. 

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

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

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

13. Про внесення змін до посадового складу комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Великодимерської територіальної громади. 

14. Про найменування провулку в селищі міського типу Велика Димерка Броварського 

району Київської області. 

15. Про перейменування вулиці в СТ «Шевченково» Великодимерської селищної 

територіальної громади. 

16. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в комунальну власність Великодимерської 

селищної ради для ведення фермерського господарства 

17. Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки в смт Велика Димерка по вул. Соборна, буд. 15А. 

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 культурно-просвітницького 

обслуговування. 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Тарасівка Броварського району Київської області. 

20. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради «Про надання 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради»  від 10 лютого 2022 року № 789 ХХІII-VІІІ. 

21. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Бурмишеву Дмитру Едуардовичу. 

22. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власністьдля ведення особистого селянського господарства гр. Євтушенко 

Тетяні Федорівні. 

23. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власністьдля ведення особистого селянського господарства гр. 

Корнійчуку Андрію Григоровичу. 

24. 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. Ткаченко Олені Євгеніївні. 



25. 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. Шихайловій Марії  

Володимирівні. 

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

зміни її цільового призначення гр. Бурикіній Аллі Петрівні. 

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

зміни її цільового призначення гр. Герасименку Володимиру Михайловичу. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення гр. Герасименка Олега Володимировича. 

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

зміни її цільового призначення гр. Кулинич Оксані Іванівні. 

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

зміни її цільового призначення гр. Семиног Ірині Яківні. 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення гр. Лашевич Ользі Павлівні. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення гр. Рубанці Олегу Миколайовичу. 

33. Різне. 

 

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 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

1. Слухали: Про затвердження звіту про виконання бюджету Великодимерської 

селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року. 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 925 

XXXVII-VIII (додається). 

  



Депутат селищної ради, Марина Коваленко, вийшла із зали засідань та не приймала 

участі у голосуванні. 

 

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

роки». 

ДОПОВІДАЛА: Рогова Маргарита Вікторівна – начальник Управління соціального 

захисту Великодимерської селищної ради. 

 

Серед депутатів почалася дискусія щодо відзначення Міжнародного дня осіб з 

інвалідністю 3 грудня 2022 року. 

Даний захід запланований у Програмі «З турботою про кожного на 2022-2024 роки» із 

фінансуванням 20 тисяч гривень. 

Депутат селищної ради, Віктор Гришко, запропонував збільшити фінансування 

зазначеного заходу для того, щоб гідно привітати осіб з інвалідністю нашої громади. 

У ході обговорення даного питання депутатами було вирішено збільшити фінансування 

у 2022 році п.19 «Проведення заходів до: Міжнародного дня осіб з інвалідністю» Програми 

«З турботою про кожного на 2022-2024 роки» на 300 тисяч гривень. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу».  

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Пульт № 5 не спрацював. 

 

Вирішили: голосувати про внесення змін до проєкта рішення. 

  

2.1. Слухали: Про внесення змін до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми 

«З турботою про кожного на 2022-2024 роки», а саме: збільшити фінансування п.19 

плану фінансового забезпечення виконання Програми «З турботою про кожного на 2022-

2024 роки» на 300 тисяч грн. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

пропозицію».  

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за     пропозицію»: 



 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Внести зміни до проєкта рішення. 

 

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

роки». 

ДОПОВІДАЛА: Рогова Маргарита Вікторівна – начальник 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 926 

XXXVII-VIII (додається). 

 

3. 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 – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 927 

XXXVII-VIII (додається). 

  



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

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 – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 928 

XXXVII-VIII (додається). 

 

5. 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 – 1 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 929 

XXXVII-VIII (додається). 

 

Із зали засідань вийшли депутати селищної ради: Віктор Гришко, Олександр Фещун, 

Антоніна Сидоренко.  

 

6. Слухали: Про внесення змін до Фонду захисних споруд Великодимерської селищної 

територіальної громади.  

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» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 4 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 930 

XXXVII-VIII (додається). 

  

7. Слухали: Про перенесення книжкового фонду бібліотек Великодимерської селищної 

територіальної громади на час дії воєнного стану. 

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» – 14, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 931 

XXXVII-VIII (додається). 

  

8. Слухали: Про надання згоди на співробітництво між територіальними громадами. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 932 

XXXVII-VIII (додається). 

  



9. 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 933 

XXXVII-VIII (додається). 

  

10. 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 934 

XXXVII-VIII (додається). 

  

11. 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 935 

XXXVII-VIII (додається). 

  

12. Слухали: Про включення об’єктів оренди до Переліку другого 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 936 

XXXVII-VIII (додається). 

  

13. Слухали: Про внесення змін до посадового складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Великодимерської територіальної 

громади. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 937 

XXXVII-VIII (додається). 

  

14. Слухали: Про найменування провулку в селищі міського типу Велика Димерка 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 938 

XXXVII-VIII (додається). 

  

15. Слухали: Про перейменування вулиці в СТ «Шевченково» Великодимерської 

селищної територіальної громади. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 939 

XXXVII-VIII (додається). 

  

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в комунальну власність 

Великодимерської селищної ради для ведення фермерського господарства 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 940 

XXXVII-VIII (додається). 

  

17. Слухали: Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної 

ради на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки в смт Велика Димерка по вул. Соборна, буд. 15А. 



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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 941 

XXXVII-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 культурно-просвітницького 

обслуговування. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 942 

XXXVII-VIII (додається). 

  

19. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Патона в с. Тарасівка 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 



Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 943 

XXXVII-VIII (додається). 

  

20. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради «Про 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради»  від 10 лютого 2022 року № 789 ХХІII-VІІІ. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 944 

XXXVII-VIII (додається). 

  

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

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Бурмишеву Дмитру Едуардовичу. 

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 № 945 

XXXVII-VIII (додається). 

  

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

земельної ділянки у власністьдля ведення особистого селянського господарства гр. 

Євтушенко Тетяні Федорівні. 

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» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 4 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 946 

XXXVII-VIII (додається). 

 

23. Слухали Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власністьдля ведення особистого селянського господарства гр. 

Корнійчуку Андрію Григоровичу. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 947 

XXXVII-VIII (додається). 

 

24. 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. Ткаченко Олені 

Євгеніївні. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 948 

XXXVII-VIII (додається). 

 

25. 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. Шихайловій Марії  

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 949 

XXXVII-VIII (додається). 

 

26. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Бурикіній Аллі Петрівні. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 950 

XXXVII-VIII (додається). 

 

27. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Герасименку Володимиру 

Михайловичу. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 951 

XXXVII-VIII (додається). 

 

28. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення гр. Герасименка Олега Володимировича. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 952 

XXXVII-VIII (додається). 

 

 

29. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Кулинич Оксані Іванівні. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 953 

XXXVII-VIII (додається). 

 



30. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Семиног Ірині Яківні. 

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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 954 

XXXVII-VIII (додається). 

 

31. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення гр. Лашевич Ользі Павлівні. 

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» – 10, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 5 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 

Вирішили: рішення Великодимерської селищної ради НЕ ПРИЙНЯТО 

 

32. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення гр. Рубанці Олегу Миколайовичу. 

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» – 8, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 7 

Не брали участь у голосуванні – 3 

Відсутні на пленарному засіданні - 8 

 



Пульт № 5 не спрацював при голосуванні.  

 

Вирішили: рішення Великодимерської селищної ради НЕ ПРИЙНЯТО 

 

33. Різне. Відеотрансляція пленарного засіданням за посиланням:  

 

https://www.facebook.com/groups/1800782903348547/permalink/5642201559206643/ 

 

 

Всі питання, які виносились на розгляд XXXVII сесії VIII скликання 

Великодимерської селищної ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 

https://www.facebook.com/groups/1800782903348547/permalink/5642201559206643/

