
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

___________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 40 

пленарного засідання XL позачергової сесії 

 

Дата: 12 грудня 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. 

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. 

Анатолій Гаркуша – спеціаліст КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради 

Андрій Савенко – системний адміністратор. 

 

Відсутні на пленарному засіданні  10 депутатів: 

Олександр Постол  

Сергій Зінченко 

Богдан Франків 

Анатолій Юрченко 

Віталій Гришко 

Олександр Миронець  

Андрій Васюк 

Олег Ткаченко 



Анатолій Рубанка 

Тарас Науменко 

 

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 16 осіб. Кворум наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович 

Бочкарьов – селищний голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити сорокову позачергову сесію 

Великодимерської селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття пленарного засідання XL позачергової сесії 

Великодимерської селищної ради VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

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

цілому»: 

 

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

територіальної оборони на території Великодимерської селищної територіальної 

громади на 2021-2023 роки». 

3. Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

4. Про затвердження Програми «Профілактика злочинності, зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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



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

Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2022-2024 роки». 

7. Про затвердження програми «Профілактика та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022 рік». 

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

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

10. 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. 

11. Різне. 

 

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

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

 

1. 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 978  XL -

VIII (додається). 

  

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

мобілізації та територіальної оборони на території Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2021-2023 роки». 

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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 979  XL -

VIII (додається). 

  

3. 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 980  XL -

VIII (додається). 

  

4. Слухали: Про затвердження Програми «Профілактика злочинності, зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених пунктів 

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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 981  XL -

VIII (додається). 

 

5. 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 «за 

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

 

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

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 982  XL -

VIII (додається). 

  

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

населення Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2022-2024 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Рогова Маргарита Вікторівна – начальник Управління соціального 

захисту 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 983 XL -

VIII (додається). 

  

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

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Рогова Маргарита Вікторівна – начальник Управління соціального 

захисту 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 984  XL -

VIII (додається). 

  

8. 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 985  

XL -VIII (додається). 

 

9. 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 986  

XL -VIII (додається). 

 



10. 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 987  

XL -VIII (додається). 

 

11. Різне: слухали та прийняли до відома депутатське звернення від «Слуга Народу» у 

Великодимерській селищній раді наступного змісту: 

11 грудня 2022 року депутатською фракцією «СЛУГА НАРОДУ» в 

Великодимерській селищній раді Київської області були проведені  загальні збори 

щодо розгляду питання щорічного ефективного фінансування та  звітування про 

проведену роботу за 2022 рік, використання коштів комунальними закладами та 

підприємствами Великодимерської територіальної громади. 

Проблема ефективності комунальних закладів та підприємств турбує населення, 

оскільки населення Великодимерської територіальної громади  є не лише 

отримувачами послуг, а й кінцевими бенефіціарами вищезазначених закладів, які 

утримуються саме за рахунок сплачених податків мешканців громади. 

Фракцією було прийняте рішення щодо подання  депутатського звернення з 

пропозицією заслухати звіти  комунальних закладів та підприємств 

Великодимерської територіальної громади з метою забезпечення відкритості та 

прозорості діяльності Великодимерської ради та її комунальних закладів, а також 

задля розуміння  реального стану справ у них, планів на майбутній рік та 

вирішення проблемних питань до прийняття бюджету на 2023 рік. 

 

 

Всі питання, які виносились на розгляд пленарного засідання XL позачергової сесії  

Великодимерської селищної ради VIII скликання були розглянуті. Засідання 

закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 


