
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження орієнтовного  

плану роботи Великодимерської  

селищної ради VIII скликання на 2023 рік 

 

Керуючись пунктом 7 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні 

висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, Великодимерська селищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити орієнтовний План роботи Великодимерської селищної ради VIII 

скликання на 2023 рік, згідно з додатком. 

2. Головам постійних комісій забезпечити контроль за своєчасною підготовкою та 

виконанням запланованих заходів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

Великодимерської селищної ради Антоніну СИДОРЕНКО.  

 

 

Селищний голова                                                        Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

від 22 грудня 2022 року  

№ 1026 ХLІ-VIIІ 



Додаток  

рішення селищної ради  

                            від 22 грудня 2022 № 1026 ХLI-VIІI 

 

I. Орієнтовний План роботи Великодимерської селищної ради VIII скликання на 

2023 рік 

 

№ Назва питання  для 

розгляду на сесіях ради 

Строки 

(квартал) 

Відповідальний  

за підготовку 

1 Про затвердження звіту про 

виконання селищного бюджету 

Великодимерської селищної 

ради за 2022 рік 

1 квартал Управління фінансів 

Великодимерської селищної 

ради 

2 Звіт про роботу Центру надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Великодимерської селищної 

ради за 2022 рік 

1 квартал Відділ  з питань 

організації надання 

адміністративних послуг  

виконавчого комітету 

Великодимерської селищної 

ради 

3 Про затвердження звіту про хід 

і результати виконання  

Програми соціально-

економічного розвитку 

Великодимерської селищної 

територіальної громади за 2022 

рік 

1 квартал Відділ економіки та 

інвестицій виконавчого 

комітету Великодимерської 

селищної ради 

4 Про затвердження звіту 

селищного голови Анатолія 

Бочкарьова про роботу 

Великодимерської селищної 

ради та її виконавчих органів 

1 квартал Відділ документообігу, 

звернень громадян, 

внутрішньої політики та 

зв’язків із засобами масової 

інформації 

виконавчого комітету 

Великодимерської селищної 

ради 

5 Про затвердження звіту 

орієнтовного Плану роботи 

Великодимерської селищної 

ради VIII скликання за 2022 рік 

1 квартал Секретар 

Великодимерської селищної 

ради 



6 Про затвердження звіту про хід 

і результати виконання  

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 квартал КНП «Броварська 

багатопрофільна клінічна 

лікарня» територіальних 

громад Броварського району 

Київської області 

7 Про затвердження звіту про 

виконання бюджету 

Великодимерської селищної 

територіальної громади за I 

квартал 2023 року 

1 квартал Управління фінансів 

Великодимерської селищної 

ради 

8 Про затвердження звіту про 

виконання бюджету 

Великодимерської селищної 

територіальної громади за I 

півріччя 2023 року 

II квартал Управління фінансів 

Великодимерської селищної 

ради 

9 Про внесення змін до Стратегії 

розвитку Великодимерської 

територіальної громади на 

період до 2027 року 

II квартал Відділ економіки та інвестицій 

виконавчого комітету 

Великодимерської селищної 

ради 

10 Про затвердження звіту про 

виконання бюджету 

Великодимерської селищної 

територіальної громади за 9 

місяців 2023 року 

III квартал Управління фінансів 

Великодимерської селищної 

ради 

11 Про затвердження плану 

діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів 

IV квартал Відділ економіки та 

інвестицій виконавчого 

комітету Великодимерської 

селищної ради 



12 Про затвердження плану роботи 

Великодимерської селищної 

ради VIII скликання на 2024 рік 

IV квартал Секретар Великодимерської 

селищної ради 

13 Про затвердження звіту 

селищного голови про 

здійснення регуляторної 

політики виконавчими 

органами Великодимерської 

селищної ради у 2023 році 

IV квартал Відділ економіки та 

інвестицій виконавчого 

комітету Великодимерської 

селищної ради 

14 Звіт КП «Великодимерське»  

Великодимерської селищної 

ради 

IV квартал КП «Великодимерське» 

15 Звіт КНП БРР «Броварський 

районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

IV квартал КНП БРР «Броварський 

районний центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

16 Звіт КСП «Нові перспективи»  

Великодимерської селищної 

ради 

IV квартал КСП «Нові перспективи» 

17 Звіт КП «Трудовий архів  

Броварського району» 

IV квартал КП «Трудовий архів  

Броварського району» 

18 Звіт КЗ «Муніципальний центр 

безпеки»  Великодимерської 

селищної ради 

IV квартал КЗ «Муніципальний центр 

безпеки» 

19 Звіт КЗ «Центр культури, 

дозвілля і спорту»  

Великодимерської селищної 

ради 

IV квартал   КЗ «Центр культури, 

дозвіття і спорту» 

20 Звіт КЗ «ДЮСШ» 

Великодимерської селищної 

ради 

 

IV квартал 

КЗ «ДЮСШ» 

Великодимерської селищної 

ради 

21 Звіт КЗ «ЦМУРМС»  

Великодимерської селищної 

ради 

IV квартал КЗ «ЦМУРМС»  

Великодимерської селищної 

ради 

22 Звіт КЗ «ІРЦ»  

Великодимерської селищної 

ради 

IV квартал КЗ «ІРЦ»  Великодимерської 

селищної ради 

23 Звіт  початкового 

спеціалізованого мистецького 

IV квартал ПСМ НЗ «Школа мистецтв» 

Калинівської селищної ради 



ІІ. Питання, які розглядаються постійно 

1.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості. 

2. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

3. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу її у власність. 

5. Про надання дозволу на  розробку проектів землеустрою щодо формування земель 

комунальної власності територіальної громади. 

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

зміни її цільового призначення. 

7. Про надання дозволу на розробку детального плану території. 

8. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо формування земель 

комунальної власності територіальної громади. 

 

 

 

 

 

навчального закладу «Школа 

мистецтв» Калинівської 

селищної ради Броварського 

району Київської області 

24 Звіт Управління освіти, 

культури, молоді та спорту  

Великодимерської селищної 

ради 

IV квартал Управління освіти, культури, 

молоді та спорту 

25 Звіт Управління соціального 

захисту населення  

Великодимерської селищної 

ради 

IV квартал Управління соціального 

захисту населення 

26 Звіт служби у справах дітей та 

сім’ї  Великодимерської 

селищної ради 

IV квартал Служба у справах дітей та 

сім’ї 

27 Про бюджет Великодимерської 

селищної територіальної 

громади на 2024 рік 

IV квартал Управління фінансів 

Великодимерської селищної 

ради 



III. Сприяння депутатам Великодимерської селищної ради VIII скликання у 

здійсненні ними своїх повноважень. 

 

Проведення звітів депутатів селищної ради перед виборцями 

 

№ Місяць проведення ПІБ депутатів 

1 СІЧЕНЬ  Євгеній Стеценко 

2 Юлія Стеценко 

3 Світлана Кузьмик   

4 Анатолій Юрченко 

5 Анатолій Рубанка 

6 Олександр Воєвуцький 

7 Наталія Бреус  

8 ЛЮТИЙ Сергій Зінченко 

9 Марина Коваленко 

10 Богдан Франків 

11 Галина Шибіко  

12 Віталій Гришко 

13 Олександр Постол 

14 Іван Роговий 

15 Юлія Рябченко 

16  Олександр Фещун  

17 Владислав Гришко 

18 Антоніна Сидоренко 

19 Олександр Борсук 

20 Сергій Компанець  

21 Олександр Миронець 

22 Андрій Васюк 

23 Тарас Науменко  

24 Євгеній Куценко 

25 Віктор Гришко 

26 Олег Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. План проведення пленарних засідань чергових сесій Великодимерської 

селищної ради на 2023 рік 

  

26.01.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

24.02.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

30.03.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

27.04.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

25.05.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

22.06.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

27.07.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

31.08.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

28.09.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

26.10.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

30.11.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання; 

21.12.2023 року - чергове засідання Великодимерської селищної ради VIII скликання. 

 

 

 

 Секретар селищної ради                                                   Антоніна СИДОРЕНКО 

 


