
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

____________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 44 

пленарного засідання XLIV позачергової сесії 

 

Дата: 21 березня 2023 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. 

Олександр Куценко – заступник селищного голови. 

Микола Губський – заступник селищного голови. 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради. 

Віктор Касян – начальник Управління будівництва, житлово-комунального  

господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради. 

Павло Левчук – начальник відділу правового забезпечення. 

Станіслав Сахнюк – директор КСП «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ». 

Вячеслав Лизун – Начальник КЗ «МЦБ». 

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

Андрій Савенко – системний адміністратор. 

 

Відсутні на пленарному засіданні 10 депутів: 

Олександр Миронець 

Тарас Науменко 

Андрій Васюк 

Галина Шибіко   

Олександр Постол 

Анатолій Юрченко 

Євгеній Куценко 

Сергій Зінченко 



Богдан Франків 

Юлія Стеценко 

 

Відповідно до статтей 31 та 46 Регламенту роботи Великодимерської селищної ради VIII 

скликання, відкрите голосування здійснюється у режимі поіменного голосування за 

допомогою Системи «Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів. 

 

Кожен депутат отримав персональний пульт під власноручний підпис у відомості 

отримання персонального пульту. Депутати селищної ради та селищний голова 

зареєстувалися за допомогою Системи «Рада Голос» у режимі: «Реєстрація» у кількості 

17 осіб. Кворум наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович 

Бочкарьов – селищний голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити пленарне засідання сорок третьої сесії 

Великодимерської селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття пленарного засідання XLIV 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» : 

 

1. Про внесення змін до складу засновників, найменування Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» та затвердження нової редакції 

Статуту. 

2. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка КСП «НОВІ 

ПЕРСПЕКТИВИ» на 2023 рік». 

3. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 22 грудня 

2022 року № 1023 XLI-VIII «Про бюджет Великодимерської селищної 

територіальної громади Броврського району Київської області на 2023 рік» та 

додатків до нього. 

4. Різне. 

 

 

 



Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Голосування за пропозицію включення питань до порядку денного: 

 

1. Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об’єднаних територіальних громад». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Голосування за пропозицію включення питань до порядку денного: 

 

2. Про залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для 

фінансування проекту "Відновлення об’єктів водопостачання та водовідведення у 

Великодимерській територіальній громаді 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

1. Слухали: Про внесення змін до складу засновників і найменування Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та затвердження нової редакції Статуту. 

ДОПОВІДАВ: Куценко О.М. – заступник селищного голови. 

 

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»: 

Голосували: «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 № 1139 

XLIV-VIII (додається). 

 

2. Слухали: Про затвердження Програми «Фінансова підтримка КСП «НОВІ 

ПЕРСПЕКТИВИ» на 2023 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Сахнюк С.П. – директор КСП «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

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»: 

Голосували: «ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1140 

XLIV-VIII (додається). 

 

3. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 22 

грудня 2022 року № 1023 XLI-VIII «Про бюджет Великодимерської селищної 

територіальної громади Броврського району Київської області на 2023 рік» та додатків 

до нього. 

ДОПОВІДАЛА: Косенко О.В. – начальник управління фінансів. 

 

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»: 

Голосували: «ЗА» –16, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Відсутні на пленарному засіданні - 10 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 1141 

XLIV-VIII (додається). 

 

4. Слухали: Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад». 

ДОПОВІДАВ: Бочкарьов А.Б. – селищний голова. 

 



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»: 

Голосували: «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 № 1142 

XLIV-VIII (додається). 

 

5. Слухали: Про залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО) для фінансування проекту "Відновлення об’єктів водопостачання та 

водовідведення у Великодимерській селищній територіальній громаді Броварського 

району Київської області". 

ДОПОВІДАВ: Куценко О.М. – заступник селищного голови. 

 

Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

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

 

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

Голосували: «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 № 1103 

XLIII-VIII (додається). 

 

6. Різне. 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 44 сесії 8 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Прозвучав гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 


