
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

09 лютого 2022 року                                                                                                 № 3 

 

смт Велика Димерка 

 

Про затвердження порядку денного  

XXIII чергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІIІ скликання  

 

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

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Регламенту роботи 

Великодимерської селищної ради VIII скликання, розпорядження 

Великодимерської селищної ради від 01.02.2022 № 2 «Про скликання пленарного 

засідання XXIII чергової сесії Великодимерської селищної ради VІIІ скликання» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити порядок денний двадцять третьої чергової сесії 

Великодимерської селищної ради VIII скликання: 

 

1.1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської 

селищної ради за 2021 рік. 

1.2. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Турбота на 

2021 рік». 

1.3. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Соціальний 

захист населення на 2021 рік». 

1.4. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми 

«Забезпечення пільгових категорій населення Великодимерської територіальної 

громади лікарськими засобами та медичними виробами на 2021 рік». 

1.5. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми 

«Забезпечення безкоштовними інсулінами інсулінозалежних хворих жителів 

Великодимерської  територіальної громади на 2021 рік». 

1.6. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Фінансова 



підтримка Броварської міськрайонної  організації Товариства Червоного Хреста 

України на 2021 рік». 

1.7. Про затвердження Програми «Профілактика та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022 рік». 

1.8. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток та 

функціонування системи освіти Великодимерської територіальної громади на 

2021-2022 роки». 

1.9. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Організація 

харчування дітей в закладах освіти Великодимерської територіальної громади на 

2021 рік». 

1.10. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток 

культури Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

1.11. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток 

фізичної культури та спорту Великодимерської територіальної громади на 2021 

рік». 

1.12. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Фінансова 

підтримка комунального підприємства Великодимерської селищної ради 

«Футбольний клуб «Колос» на 2021-2024 роки». 

1.13. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Навчання, 

підготовка, підвищення кваліфікації виборних та посадових осіб 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

1.14. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми 

«Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2021 рік». 

1.15. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми 

«Висвітлення діяльності Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів 

в засобах масової інформації на 2021-2023 роки». 

1.16. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми 

«Поліцейський офіцер громади на 2021-2023 роки». 

1.17. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми 

«Профілактика злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод 

громадян на території населених пунктів Великодимерської територіальної 

громади Броварського району, Київської області на 2019-2021 роки». 

1.18. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської територіальної 

громади на 2019-2021 роки». 
1.19. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми «Розвиток, 

ремонт та утримання об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою 

та соціально-культурного призначення Великодимерської територіальної громади 

на 2019-2023 роки». 

1.20. 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». 

1.21. Про реорганізацію комунального підприємства 

«СВІТИЛЬНЯКОМУНПОБУТСЕРВІС» шляхом приєднання. 

1.22. Про безоплатне прийняття майна до комунальної власності. 

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

1.24. Про включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, 

що підлягають передачі в оренду. 

1.25. Про відмову в наданні згоди на передачу майна. 

1.26. Про погодження передачі майна, що перебуває на балансі Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» та є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у комунальну власність 

Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та Зазимської 

сільської ради Броварського району Київської області. 

1.27. Про затвердження звіту про хід і результати виконання Програми соціально-

економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської територіальної 

громади на 2021 рік. 

1.28. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний 

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

1.29. Про внесення змін до Програми «Регулювання та розвиток земельних 

відносин на території Великодимерської селищної ради на 2022-2024 роки». 

1.30. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка для покращення 

надання вторинної медичної допомоги населенню Великодимерської селищної 

територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального 

некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» 

територіальних громад Броварського району Київської області на 2022 рік». 

1.31. 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. 

1.32. Про затвердження переліків адміністративних та інших послуг, які 

надаються у Центрі надання адміністративних послуг, його територіальних 

підрозділах та віддалених робочих місцях виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

1.33. Про присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування. 

1.34. Про найменування вулиці в селі Залісся Богданівського старостинського 

округу Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

1.35. Про затвердження детального плану території будівництва магазину з 

вбудованою аптекою в смт Велика Димерка Броварського району Київської 

області. 

1.36. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

1.37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 



та передачу їх у власність.  

1.38. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. 

Шевченкове Броварського району Київської області. 

1.39. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. 

Гоголів, вул. Європейська, 32 з, Броварського району Київської області. 

1.40. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. 

Гоголів, вул. Європейська, Броварського району Київської області. 

1.41. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в с. 

Гоголів, вул. Європейська, 32 І, Броварського району Київської області. 

1.42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, 4, 

с. Плоске Броварського району Київської області. 

1.43. Про внесення змін до рішення від 21.12.2021 № 572 ХVIII-VIII «Про 

продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в с. Гоголів по вул. 

Шевченка, 1б з ТОВ «СК ПЕТРОЛІУМ». 

1.44. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 09.10.2021 

№ 578 ХVIII-VIII «Про надання дозволу на укладення  договору оренди земельної 

ділянки з ТОВ «КОМПАНІЯ УКРБАКАЛІЯ» в с. Шевченкове, вул. Шкільна, 31, 

Броварського району Київської області».  

1.45. Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок проектних доріг між паями в 

адмінмежах Великодимерської селищної ради на території Бобрицького та 

Шевченківського старостинських округів. 

1.46. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель 

комунальної власності Великодимерської селищної ради.  

1.47. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відведення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості гр. 

Проскурко Аллі Вікторівні. 

1.48. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель 

комунальної власності Великодимерської селищної ради. 

1.49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Драної Євдокії Григорівни. 

1.50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Драного Юрія Вікторовича. 

1.51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Кононенко Світлани Іванівни. 

1.52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Прядка Сергія Івановича, гр. Гори Дмитра 

Георгійовича. 

1.53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Старик Наталії Іванівни. 



1.54.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

разі зміни її цільового призначення, загальною площею 4,1073 га, гр. Голодного 

Олександра Івановича. 

1.55. Про надання права постійного користування земельною ділянкою для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та 

гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). 

1.56. Про розгляд заяви гр. Діхтярука Володимира Анатолійовича. 

1.57. Про підтримку депутатського запиту депутата Великодимерської селищної 

ради VIII скликання Юрченка А.А. 

1.58. Різне. 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                         Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Секретар селищної ради                                                    Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

Заступник селищного голови Олександр КУЦЕНКО 

 

 

Заступник селищного голови Микола ГУБСЬКИЙ 

 

 

Начальник відділу правового  

забезпечення                                                       Вячеслав МАРТИНЕНКО 

 

 

Начальник відділу документообігу,  

звернень громадян, внутрішньої 

політики та зв’язків із  

засобами масової інформації                                            Світлана КРАСІНА 

 


