
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 11 

VIII пленарного засідання позачергової сесії 

 

Дата: 08 квітня 2021 року  

Час: 15:00 

Місце проведення: смт Велика Димерка  

зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні: депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні 4 депутати: 

Кузьмик С.Г. – відрядження 

Стеценко Є.А. – на лікарняному 

Стеценко Ю.О. – на лукарняному 

Компанець С.Ю. – відрядження 

 

Запрошені та присутні: 

 

Губський М.І. – заступник селищного голови 

Куценко О.М. - заступник селищного голови 

Кадирова А.Т. - староста Руднянського старостинського округу 

Карпенко Н.М. – староста Плосківського старостинського округу 

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

Костира Ю.А. – староста Русанівського старостинського округу 

Шевченко С.П. – староста Світильнянського старостинського округу 

Косенко О.В. – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради 

Плотнікова Г.В. – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та 

розвитку інфраструктури 

Мальцева Т.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури 

Рубанка О.М. – начальник відділу земельних ресурсів та екології 

Тугай А.М. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, 

мобілізаційної та правоохоронної діяльності 

Яценко С.О. – житель Богданівського старостинського округу 

Бобко Д.В. – житель Богданівського старостинського округу 

Литвиненко В.В. – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

Гаркуша А.М. – кориспондент КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради 

Савенко А.Г. – директор ТОВ «Ем Ай Ті» 



Відповідно до статтей 31 Регламенту роботи Великодимерської селищної ради VIII 

скликання, відкрите голосування здійснюється у режимі поіменного голосування за допомогою 

Системи «Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів. 

 

Кожен депутат отримав персональний пульт під власноручний підпис у відомості 

отримання персонального пульту. Депутати селищної ради та селищний голова зареєстувалися 

за допомогою Системи «Рада Голос» у режимі: «Реєстрація» у кількості 22 осіб. Кворум 

наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович Бочкарьов – 

селищний  голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити одинадцяту сесію Великодимерської  селищної ради 

восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XI позачергової сесії  VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу» : 

 

1. Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади на 2021-2023 роки». 

2. Про втрату чинності рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 93 V-

VIII «Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону Великодимерської 

територіальної громади». 

3. 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». 

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

5. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 04.03.2021 № 233 IX-

VIIІ «Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання». 

6. Про безкоштовне прийняття у комунальну власність майна.  

7. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2021 рік». 

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

Великодимерської територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами на 

2021 рік». 

9. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 р. № 111 

V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до 

нього. 



10. Про дострокове припинення повноважень старости Богданівського старостинського 

округу. 

11.  Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради. 

12. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних ділянок 

загальною площею 11,1269 га, в смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

13.  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки 

загальною площею 0,1004 га (кадастровий номер 3221281601:01:038:0009) в с. Гоголів 

Броварського району Київської області. 

14. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки площею 

0,75 га під розміщення індивідуальної житлової забудови в с. Шевченкове Броварського району 

Київської області.  

15. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки 

загальною площею 1,1000 га (кадастровий номер 3221281201:01:102:0018) в смт Велика 

Димерка Броварського району Київської області. 

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

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

17. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних 

ділянок. 

18. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність. 

19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу 

їх у власність. 

20. Про затвердження технічної документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості загальною площею 90,5460 га. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості загальною площею 119,6122 га. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення двадцяти однієї земельної 

ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні мережі». 

23. Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0095 

га в с. Бобрик по вул. Козацька та проведення земельних торгів. 

24.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок в с. 

Шевченкове по вул. Київська, 14, 14 А.  

25. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с. Шевченкове 

по вул. Київська, 6 з ТОВ «ДСМ-ПРОМ». 

26.  Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с. Шевченкове 

по вул. Київська, 50 А. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Кальковець Андрія Вікторовича. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Кугут Оксани Миколаївни. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Колкер В’ячеслава Євгенійовича. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Меуш Михайла Миколайовича. 



31.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Чеснової Людмили Вікторівни. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Слюсарчук Марини Павлівни. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Пархоменко Наталії Миколаївни. 

34. Про прийняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної 

власності у комунальну власність Великодимерської селищної ради. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(кадастровий номер 3221280800:08:004:0313) у разі зміни її цільового призначення гр. Гончарук 

Тамари Сергіївни. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  

(кадастровий номер 3221280800:08:004:0314) у разі зміни її цільового призначення гр. Гончарук 

Тамари Сергіївни. 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Козюби Ніни Петрівни. 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Хитрої Наталії Миколаївни. 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Гришко Тетяни Валеріївни. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Дворської Наталії Олександрівни. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Кондратенка Віталія Анатолійовича. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у разі зміни 

її цільового призначення гр. Миронця Сергія Миколайовича. 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Морванюк Галини Іванівни. 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Самченка Василя Петровича. 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Ігнатенка Михайла Пилиповича. 

46. Про розгляд заяв гр. Панченка Івана Ігоровича. 

47. Про розгляд заяв гр. Волосенка Сергія Андрійовича. 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

Голосували: «ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: вніс пропозицію щодо змін та доповнень до порядку денного, а саме: 

Включення до порядку денного питання: 

- Про затвердження старости Богданівського старостинського округу 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проект рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 



Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

- «ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Включення до порядку денного питання : 

- Про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво між  Держаним 

закладом «Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління» та 

Великодимерською територіальною громадою Броварського району Київської області. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проект рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому»: 

 

1. Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади на 2021-2023 роки». 

2. Про втрату чинності рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 93 V-VIII 

«Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону Великодимерської територіальної 

громади». 

3. 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». 

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

5. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 04.03.2021 № 233 IX-VIIІ 

«Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання». 

6. Про безкоштовне прийняття у комунальну власність майна. 

7. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2021 рік». 

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

Великодимерської територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами на 

2021 рік». 

9. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 р. № 111 V-

VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього 

10. Про дострокове припинення повноважень старости Богданівського старостинського округу 

11.  Про затвердження старости Богданівського старостинського округу. 

12. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних ділянок загальною 

площею 11,1269 га, в смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

13.  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки загальною 

площею 0,1004 га (кадастровий номер 3221281601:01:038:0009) в с. Гоголів Броварського 

району Київської області. 

14. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки площею 0,75 

га під розміщення індивідуальної житлової забудови в с. Шевченкове Броварського району 

Київської області. 

15. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки загальною 

площею 1,1000 га (кадастровий номер 3221281201:01:102:0018) в смт Велика Димерка 



Броварського району Київської області. 

16. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості. 

17. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних 

ділянок. 

18. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність. 

19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх 

у власність. 

20. Про затвердження технічної документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі на місцевості загальною площею 90,5460 га. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі на місцевості загальною площею 119,6122 га. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення двадцяти однієї земельної ділянки 

у користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні мережі». 

23. Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0095 га 

в с. Бобрик по вул. Козацька та проведення земельних торгів. 

24. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок в с. Шевченкове 

по вул. Київська, 14, 14 А. 

25. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с. Шевченкове по 

вул. Київська, 6 з ТОВ «ДСМ-ПРОМ». 

26.  Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с. Шевченкове по 

вул. Київська, 50 А. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Кальковець Андрія Вікторовича. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Кугут Оксани Миколаївни. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Колкер В’ячеслава Євгенійовича. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Меуш Михайла Миколайовича. 

31.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Чеснової Людмили Вікторівни. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Слюсарчук Марини Павлівни. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Пархоменко Наталії Миколаївни. 

34. Про прийняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності у 

комунальну власність Великодимерської селищної ради. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий 

номер 3221280800:08:004:0313) у разі зміни її цільового призначення гр. Гончарук Тамари 

Сергіївни. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  (кадастровий 

номер 3221280800:08:004:0314) у разі зміни її цільового призначення гр. Гончарук Тамари 

Сергіївни. 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Козюби Ніни Петрівни. 



38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Хитрої Наталії Миколаївни. 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Гришко Тетяни Валеріївни. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Дворської Наталії Олександрівни. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Кондратенка Віталія Анатолійовича. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у разі зміни її 

цільового призначення гр. Миронця Сергія Миколайовича. 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Морванюк Галини Іванівни 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Самченка Василя Петровича. 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Ігнатенка Михайла Пилиповича. 

46. Про розгляд заяв гр. Панченка Івана Ігоровича. 

47. Про розгляд заяв гр. Волосенка Сергія Андрійовича. 

48. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Великодимерської 

селищної ради. 

49. Про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво між Держаним закладом 

«Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління» та 

Великодимерською територіальною громадою Броварського району Київської області. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

 

Голосували: «ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

1. Слухали: Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади на 2021-2023 роки». 

ДОПОВІДАВ: Тугай Андрій Миколайович – начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності.  

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 289 (додається). 

 

2. Слухали: Про втрату чинності рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 93 

V-VIII «Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону Великодимерської 

територіальної громади». 

ДОПОВІДАВ: Тугай Андрій Миколайович – начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності.  



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 290 (додається). 

 

3. Слухали:  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». 

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального  

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 291 (додається). 

 

4. Слухали:  Про включення об’єктів оренди до Переліку першого типу. 

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального  

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 292 (додається). 

 

5. Слухали:  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 04.03.2021  

№ 233 IX-VIIІ «Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання». 

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального  

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 293 (додається). 

 

6. Слухали: Про безкоштовне прийняття у комунальну власність майна.  

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального  

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 294 (додається). 

 

7. Слухали: Про внесення змін до Програми «Турбота на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Яковенко Оксана Михайлівна – в.о. начальника Управління соціального 

захисту. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому».Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 295 (додається). 

 

8. Слухали: Про внесення змін до Програми «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами на 

2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Яковенко Оксана Михайлівна – в.о. начальника Управління соціального 

захисту. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 296 (додається). 

 

9. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 р. № 

111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до 

нього. 

ДОПОВІДАЛА: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів 

Великодимерської селищної ради. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 297 (додається). 

 

10. Слухали: Про дострокове припинення повноважень старости Богданівського 

старостинського округу. 

ДОПОВІДАВ: Бочкарьов Анатолій Борисович – селищний голова. 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 298 (додається). 

 

До зали засідань зайшли журналісти ТРИБУНА-Бровари та депутат Київської обласної 

ради Олег Іваненко, який звернувся до депутатів Великодимерської селищної ради із 

проханням прислухатися до думки жителів Богданівського старостинського округу щодо 

кандидатури на посаду старости. 

 

11. Слухали: Про затвердження старости Богданівського старостинського округу. 

ДОПОВІДАВ: Бочкарьов Анатолій Борисович – селищний голова. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 299 (додається). 

 

12. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних ділянок 

загальною площею 11,1269 га, в смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: МАЛЬЦЕВА Тетяна Григорівна – начальник відділу містобудування та 

архітектури. 
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 300 (додається). 

 

13. Слухали:  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки 

загальною площею 0,1004 га (кадастровий номер 3221281601:01:038:0009) в с. Гоголів 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: МАЛЬЦЕВА Тетяна Григорівна – начальник відділу містобудування та 

архітектури. 
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 301 (додається). 

 



14. Слухали:  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки 

площею 0,75 га під розміщення індивідуальної житлової забудови в с. Шевченкове Броварського 

району Київської області.  

ДОПОВІДАЛА: МАЛЬЦЕВА Тетяна Григорівна – начальник відділу містобудування та 

архітектури. 
Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

 «ЗА» –23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 302 (додається). 

 

15. Слухали:  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки 

загальною площею 1,1000 га (кадастровий номер 3221281201:01:102:0018) в смт Велика 

Димерка Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: МАЛЬЦЕВА Тетяна Григорівна – начальник відділу містобудування та 

архітектури. 
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

 «ЗА» –23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 303 (додається). 

 

16. Слухали:  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1  

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 304 (додається). 

 

17. Слухали:  Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 305 (додається). 

 

18. Слухали:  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 306 (додається). 

 

19. Слухали:  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 307 (додається). 

 

20. Слухали:  Про затвердження технічної документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості загальною площею 90,5460 га. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 308 (додається). 

 

21. Слухали:   Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості загальною площею 119,6122 га. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 309 (додається). 

 

22. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення двадцяти однієї 

земельної ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні мережі». 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 310 (додається). 

 

23. Слухали: Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 

0,0095 га в с. Бобрик по вул. Козацька та проведення земельних торгів. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 311 (додається). 

 

24. Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок в с. 

Шевченкове по вул. Київська, 14, 14 А.  

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 312 (додається). 

 

25. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с. 

Шевченкове по вул. Київська, 6 з ТОВ «ДСМ-ПРОМ». 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 313 (додається). 

 

26. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с. 

Шевченкове по вул. Київська, 50 А. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 314 (додається). 

 

27. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Кальковець Андрія Вікторовича. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 315 (додається). 

 

28. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Кугут Оксани Миколаївни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 316 (додається). 

 

29. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Колкер В’ячеслава Євгенійовича. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 317 (додається). 

 

30. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Меуш Михайла Миколайовича. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 318 (додається). 

 

31. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Чеснової Людмили Вікторівни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 319 (додається). 

 

32. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Слюсарчук Марини Павлівни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 320 (додається). 

 

33. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Пархоменко Наталії Миколаївни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 



Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 321 (додається). 

 

34. Слухали: Про прийняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення приватної 

власності у комунальну власність Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 322 (додається). 

 

35. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(кадастровий номер 3221280800:08:004:0313) у разі зміни її цільового призначення гр. Гончарук 

Тамари Сергіївни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 323 (додається). 

 

36. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  

(кадастровий номер 3221280800:08:004:0314) у разі зміни її цільового призначення гр. Гончарук 

Тамари Сергіївни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 324 (додається). 

 

37. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Козюби Ніни Петрівни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 



Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 325 (додається). 

 

38. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Хитрої Наталії Миколаївни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 326 (додається). 

 

39. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Гришко Тетяни Валеріївни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 327 (додається). 

 

40. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Дворської Наталії Олександрівни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 328 (додається). 

 

41. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Кондратенка Віталія Анатолійовича. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 



Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 329 (додається). 

 

42. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

разі зміни її цільового призначення гр. Миронця Сергія Миколайовича. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 330 (додається). 

 

43. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Морванюк Галини Іванівни. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 331 (додається). 

 

44. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Самченка Василя Петровича. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 332 (додається). 

 

45. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Ігнатенка Михайла Пилиповича. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 



Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 333 (додається). 

 

46. Слухали: Про розгляд заяв гр. Панченка Івана Ігоровича. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 334 (додається). 

 

47. Слухали: Про розгляд заяв гр. Волосенка Сергія Андрійовича. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 335 (додається). 

 

48. Слухали: Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 336 (додається). 

 

49. Слухали: Про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво між  

Держаним закладом «Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління» 

та Великодимерською територіальною громадою Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  



«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

  

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 337 (додається). 

 

РІЗНЕ. 

1. РОЗГЛЯНУЛИ ДЕПУТАТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ від голови фракції ПП «Європейська 

солідарність» Рогового Івана Володимировича. 

Перше звернення стосується фактичного ігнорування приписів законодавства щодо 

належного соціального забезпечення медичних працівників, залучених до ліквідації епідемії та 

лікуванні хворих на COVID-19. 

Друге звернення стосується підозри щодо державної зради, а саме, злив інформації про 

спецоперацію 4 розвідок із захоплення найманих вбивць ПВК Вагнера та відсутність реакції 

влади, яка півроку протидіє спробам провести об’єктивне розслідування даної ситуації. 

 

2. Селищний голова наголосив на дотриманні санітарних правил при обробленні 

сільськогосподарських угідь. 

- Дане питання піднімається не вперше, ми постійно будемо нагадувати керівникам 

суб’єктів господарювання про те, щоб вони дотримувались норм чинного  законодавства при 

обробленні земель пестицидами та агрохімікатами. 

 

ЯКЩО КОНКРЕТНІШЕ: 

- проведення всіх робіт з пестицидами та агрохімікатами здійснювати в ранкові і вечірні 

години при швидкості вітру не більше ніж 3-4 м/с; 

- завчасно, але не менше ніж за дві доби до початку проведення хімічної обробки, 

здійснення оповіщення органів місцевого самоврядування, населення, власників суміжних 

сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця строки і методи застосування пестицидів та 

агрохімікатів. У період проведення робіт у радіусі 200 метрів від меж ділянок, що обробляють 

встановлювати попереджувальні написи; 

- зону санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць 

проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при 

вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при штанговому і гербігації 

дощуванням – 300 м.; 

- обов’язкову реєстрацію в спеціальних журналах всіх робіт при застосуванні пестицидів 

та агрохімікатів. 

 

3. Обговорилося питання щодо створення робочої групи по розміщенню заводу з переробки 

відходів Великодимерської територіальної громади. 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 11 сесії 8 скликання Великодимерської селищної 

ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 


