
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

08 листопада 2022 року                                                                                    № 20 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання XXXVII пленарного  

засідання чергової 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,  рішенням Великодимерської селищної ради від 23.12.2021 № 742 

«Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради на 

2022 рік» 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Скликати пленарне засідання тридцять сьомої чергової сесії Великодимерської 

селищної ради VIII скликання 10 листопада 2022 року о 15 годині в приміщенні зали 

засідань селищної ради. 

2. Внести на розгляд пленарного засідання наступні питання: 

2.1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Великодимерської селищної 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року. 

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

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

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

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

2.5. Про надання згоди на співробітництво між територіальними громадами. 

2.6. 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. 

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

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



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

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

безпеки та надзвичайних ситуацій Великодимерської територіальної громади. 

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

району Київської області. 

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

територіальної громади. 

2.13. 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. 

2.14. 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. 

2.15. 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. 

2.16. 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. 

2.17. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Бурмишеву 

Дмитру Едуардовичу. 

2.18. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Євтушенко 

Тетяні Федорівні. 

2.19. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Корнійчуку 

Андрію Григоровичу. 

2.20. 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. 

2.21. 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. 

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

зміни її цільового призначення гр. Бурикіній Аллі Петрівні. 

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

зміни її цільового призначення гр. Герасименку Володимиру Михайловичу. 

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

зміни їх цільового призначення гр. Герасименка Олега Володимировича. 

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

зміни її цільового призначення гр. Кулинич Оксані Іванівні. 



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

зміни її цільового призначення гр. Семиног Ірині Яківні. 

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

зміни їх цільового призначення гр. Лашевич Ользі Павлівні. 

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

зміни їх цільового призначення гр. Рубанці Олегу Миколайовичу. 

2.29. Різне. 

3. Секретарю Великодимерської селищної ради довести до відома депутатів 

селищної ради інформацію про скликання пленарного засідання тридцять сьомої 

чергової 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 

 

 


