
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

11 жовтня 2022 року                                                                                             № 17 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання XXXV пленарного засідання  

позачергової сесії Великодимерської селищної  

ради VІIІ скликання  

 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42, статтею 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Регламентом роботи Великодимерської 

селищної ради VIII скликання 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Скликати пленарне засідання тридцять п’ятої позачергової сесії 

Великодимерської селищної ради VIII скликання 13 жовтня 2022 року о 12 годині 

в приміщенні зали засідань селищної ради. 

2. Внести на розгляд пленарного засідання наступні питання: 

          2.1. Про присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування. 

2.2. 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». 

2.3. Про внесення змін до Програми «Забезпечення проведення заходів 

мобілізації та територіальної оборони на території Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2021-2023 роки». 

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

2023 роки». 

2.5. 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». 

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

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

2.8. Про поділ майнового комплексу. 

2.9. Про прийом матеріальних цінностей. 

2.10. Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи 

освіти Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки». 

2.11. Про включення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів 

управління освіти, культури, молоді і спорту Великодимерської селищної 

ради. 

2.12. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський 

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

2.13. 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. 

2.14. Про виділення коштів з бюджету Великодимерської селищної 

територіальної громади. 

2.15. 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. 

2.16. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

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

Київської області. 

2.17. 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.  

2.18. 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. 

2.19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за рахунок комунальної власності 

Великодимерської селищної ради для облаштування скверу. 

2.20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Денисенку Ігорю 

Сергійовичу. 



2.21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Драному Юрію 

Вікторовичу. 

2.22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

2.23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Літвінчук Ніні 

Володимирівні. 

2.24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Мишкорізу Юрію 

Олександровичу. 

2.25. Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою. 

2.26. Різне. 

3. Секретарю Великодимерської селищної ради довести до відома депутатів 

селищної ради інформацію про скликання пленарного засідання тридцять п’ятої 

позачергової сесії. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секретар селищної ради                                                    Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

Заступник селищного голови Микола ГУБСЬКИЙ 

 

 

 

Заступник селищного голови Олександр КУЦЕНКО 

 

 

 

Начальник відділу правового  

забезпечення                                                        Вячеслав МАРТИНЕНКО 

 

 

 

Начальник відділу документообігу,  

звернень громадян, внутрішньої політики  

та зв’язків із засобами масової інформації                        Світлана КРАСІНА 

 

 


