
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 05 серпня 2022 року                                                                                    № 163                                              

смт Велика Димерка  

                            

 

Про пропозицію скликання XXXII пленарного  

засідання позачергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІIІ скликання  

 

Відповідно до Регламенту роботи Великодимерської селищної ради VIII 

скликання, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Пропонувати скликати XXXII пленарне засідання позачергової сесії 

Великодимерської селищної ради VІIІ скликання 12 серпня 2022 року о 15 годині 

та включити до порядку денного питання: 

1.1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Великодимерської селищної 

територіальної громади за I півріччя 2022 року. 

1.2. 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». 

1.3. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури на території 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки».  

1.4. Про перейменування закладів освіти Великодимерської селищної ради. 

1.5. Про внесення змін до Програми «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2022-2024 роки». 

1.6. Про затвердження програми «Профілактика та лікування стоматологічних 

захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022 рік». 



1.7. Про внесення змін до Програми «Забезпечення проведення заходів мобілізації 

та територіальної оборони на території Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2021-2023 роки». 

1.8. 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». 

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

1.10. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 10 

лютого 2022 року № 766 ХХІІІ-VІІІ «Про передачу майна комунальної власності з 

балансу на баланс». 

1.11. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 23 

грудня 2021 року № 714 XXI-VIII «Про бюджет Великодимерської селищної 

1.12. Про найменування вулиць в СТ «СОФІЯ» Богданівського старостинського 

округу  

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

1.13. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки площею 25.2687 га ТОВ "Солар Вейв" в смт Велика Димерка 

Броварського району Київської області.  

1.14. Різне. 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                          Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секретар селищної ради А. СИДОРЕНКО 

 

 

 

Начальник відділу правового 

забезпечення                                                                 В. МАРТИНЕНКО 

 

 

 

Начальник відділу документообігу, 

звернень громадян, внутрішньої політики 

та зв’язків із засобами масової інформації С. КРАСІНА 
 

 

 

Заступник селищного голови М. ГУБСЬКИЙ 

 

 

 

Заступник селищного голови О. КУЦЕНКО 


