
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 2  

пленарного засідання II чергової сесії   

 

Дата: 03 грудня 2020 року   

Час: 16:00 

Місце проведення: смт Велика Димерка                                                                                                                   

зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні:  депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні 7 депутатів: 

Коваленко М.В. – на лікарняному 

Науменко Т.Г. – відрядження 

Шибіко Г.В. – на лікарняному 

 

Запрошені та присутні: 

Куценко О.М. – селищний голова 

Карпенко Н.М. – староста Плосківського старостинського округу 

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

Бобко Ю.М. – староста Богданівського старостинського округу 

Примак Р.П. – староста Гоголівського старостинського округу 

Костира Ю.А. – староста Русанівського старостинського округу 

Сторожук І.М. – завідувач сектору – головний бухгалтер Управління фінансів  

Великодимерської селищної ради 

Приходько О.В. - спеціаліст відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель 

Косенко В.М. – спеціаліст відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та 

розвитку інфраструктури 

Пшенична Л.І. – начальник відділу з питань організації надання адміністративних послуг 

Мальцева Т.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури 

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

Литвиненко В.В. – ОКН Великодимерської селищної ради 

Андрієвський Д.В. – співробітник ТОВ «Ем Ай Ті» 

Гаркуша А.М. – спеціальний кориспондент КЗ «ЦКДС» 

 

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 17 осіб. Кворум 

наявний. 

 

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

селищний  голова. 

 

Головуючий: Зачитав подання про формування депутатської фракції «Слуга Народу» у 

Великодимерській селищній ради, обрання Стеценка Є.А. головою депутатської фракції, 

обрання Кузьмик С.Г. заступником голови депутатської фракції, обрання Рубанки А.І., 

Юрченко А.А., Стеценко Ю.О. членами депутатської фракції «Слуга Народу». 

 

Головуючий: Запропонував відкрити п’яту чергову сесію Великодимерської селищної ради 

восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття V чергової сесії  VIIІ скликання.  

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуючий: Запропонувала перейти до голосування за порядок денний «за основу і в цілому»  

 

1. Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

2. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2021 рік. 

3. Про реорганізацію комунального закладу «Богданівське навчально-виховне 

об’єднання»Богданівської сільської ради Броварського району Київської області та 

дошкільного навчального  закладу «Півник». 

4. Про реорганізацію опорного навчального закладу Гоголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Броварського району Київської області та дошкільного навчального закладу ясла-

садочок «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради Броварського району 

Київської області. 

5. Про реорганізацію комунального закладу Плосківське навчально-виховне об'єднання 

«Заклад загальної середньої освіти заклад дошкільної освіти». 

6. Про реорганізацію Русанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». 

7. Про реорганізацію комунального закладу Світильнянського навчально-виховного комплексу 

«Заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти». 

8. Про створення Управління освіти, культури, молоді та спорту Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області. 



9. Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу засновників 

Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». 

10.  Про прийняття у комунальну власність шкільного автобуса. 

11.  Про передачу комунального майна з балансу на баланс. 

12.  Про внесення змін до  Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 ХVIII-VII, із змінами. 

13.  Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної 

ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI, із змінами. 

14.  Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на території 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 660 XXX-VІI, із змінами. 

15.  Про внесення змін до Програми «Забезпечення безкоштовними інсулінами 

інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 654 

XXX-VII.  

16.  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 665 

XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік» та додатків 

до нього. 

17.  Про надання дозволу на розробку детального плану території ПП «АМІК Україна» в смт 

Велика Димерка Броварського району Київської області. 

18.  Про затвердження детального плану території для будівництва перукарні по вул. Чапаєва в 

смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

19.  Про затвердження детального плану території для будівництва магазину-кафе по вул. І. 

Франка, 3 в с. Рудня Броварського району Київської області. 

20.  Про затвердження детального плану території для будівництва магазину промислових 

товарів по вул. Соборній в смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

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

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості. 

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

ділянок. 

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

у власність. 

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

у власність. 

25.  Про затвердження детального плану території для будівництва та реконструкції очисних 

споруд на землях комунальної власності в с. Бобрик, Броварського району Київської області. 

26.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0296 

га в с. Зоря, вул. Перемоги, 15. 

27.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Базиру Сергію Анатолійовичу. 

28.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Гришку Віталію Сергійовичу. 

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



цільового призначення гр. Лебединцю Віктору Павловичу. 

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

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Вільне, вул. Шевченка. 

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

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Вільне, вул. Польова. 

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

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Рудня, вул. Шевченка. 

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

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. 9 січня. 

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

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Шевченкове, вул. Вишнева. 

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

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Шевченкове, вул. Глібова. 

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

цільового призначення гр. Смикуну Віталію Івановичу. 

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

цільового призначення гр. Теплюку Анатолію Анатолійовичу. 

38.  Різне. 

  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: вніс пропозицію щодо внесення змін до порядку денного, а саме, виключити 

питання «Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу засновників 

Комунального закладу Броварської районної ради «Броварський районний територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

 

Голосували: «ЗА» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

1. Слухали: Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

Доповідала: Пшенична Людмила Іванівна - начальник відділу з питань організації надання 

адміністративних послуг. 

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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 17 (додається). 

 

2. Слухали: Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

у сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2021 рік. 

Доповідала: Приходько Оксана Василівна – спеціаліст 1 категорії відділу економіки, 

інвестицій та публічних закупівель. 

 

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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 18 (додається). 

 

3. Слухали:  Про реорганізацію комунального закладу «Богданівське навчально-виховне 

об’єднання»Богданівської сільської ради Броварського району Київської області та дошкільного 

навчального  закладу «Півник». 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного голови. 

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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 19 (додається). 

 

4. Слухали:  Про реорганізацію опорного навчального закладу Гоголівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Броварського району Київської області та дошкільного 

навчального закладу ясла-садочок «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради 

Броварського району Київської області. 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного голови. 

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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 20 (додається). 

 

5. Слухали:  Про реорганізацію комунального закладу Плосківське навчально-виховне 

об'єднання «Заклад загальної середньої освіти заклад дошкільної освіти». 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного голови. 

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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 



Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 21 (додається). 

 

6. Слухали: Про реорганізацію Русанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного голови. 

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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 22 (додається). 

 

7. Слухали: Про реорганізацію комунального закладу Світильнянського навчально-

виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти». 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного голови. 

 

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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 23 (додається). 

 

8. Слухали: Про створення Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного голови. 

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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 24 (додається). 

 

9. Слухали:  Про прийняття у комунальну власність шкільного автобуса. 

Доповідала: Косенко Валентина Миколаївна - спеціаліст 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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 25 (додається). 



 

10. Слухали:  Про передачу комунального майна з балансу на баланс. 

Доповідала: Косенко Валентина Миколаївна - спеціаліст відділу капітального будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 26 (додається). 

 

11. Слухали:  Про передачу комунального майна з балансу на баланс. 

Доповідала: Косенко Валентина Миколаївна - спеціаліст відділу капітального будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 27 (додається). 

 

12. Слухали:  Про внесення змін до  Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 ХVIII-VII, із змінами. 

Доповідала: Косенко Валентина Миколаївна - спеціаліст відділу капітального будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

 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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 28 (додається). 

 

13. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської 

селищної ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI, із змінами. 

Доповідала: Сторожук Ірина Миколаївна - завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 

бухгалтерського обліку та звітності 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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 29 (додається). 

 

14. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на 

території Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 660 XXX-VІI, із змінами. 

Доповідала: Сторожук Ірина Миколаївна - завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 

бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансів Великодимерської селищної ради.  

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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 30 (додається). 

 

15. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Забезпечення безкоштовними інсулінами 

інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 654 XXX-

VII.  

Доповідала: Сторожук Ірина Миколаївна - завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 

бухгалтерського обліку та звітності 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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 31 (додається). 

 

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

19.12.2019 р. № 665 XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 

рік» та додатків до нього. 

Доповідала: Сторожук Ірина Миколаївна - завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 

бухгалтерського обліку та звітності 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» – 24, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 32 (додається). 

 

17. Слухали:  Про надання дозволу на розробку детального плану території ПП «АМІК 

Україна» 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» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 33 (додається). 

 

18. Слухали:  Про затвердження детального плану території для будівництва перукарні по 

вул. Чапаєва в смт Велика Димерка 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 34 (додається). 

 

19. Слухали:  Про затвердження детального плану території для будівництва магазину-кафе 

по вул. І. Франка, 3 в с. Рудня 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» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 35 (додається). 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради 8 скликання – Науменко 

Тарас Григорович, зареєструвався та прийняв участь у голосуванні. 

 

20. Слухали:  Про затвердження детального плану території для будівництва магазину 

промислових товарів по вул. Соборній в смт Велика Димерка 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» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 36 (додається). 

 



21. 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: 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» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 37 (додається). 

 

22. 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» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 38 (додається). 

 

23. 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» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 39 (додається). 

 

24. 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 – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 40 (додається). 



 

25. Слухали: Про затвердження детального плану території для будівництва та 

реконструкції очисних споруд на землях комунальної власності в с. Бобрик, 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 41 (додається). 

 

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

комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею 0,0296 га в с. 

Зоря, вул. Перемоги, 15. 

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 № 42 (додається). 

 

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

разі зміни її цільового призначення гр. Базиру Сергію Анатолійовичу. 

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 № 43 (додається). 

 

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

разі зміни її цільового призначення гр. Гришку Віталію Сергійовичу. 

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 – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 44 (додається). 

 

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

разі зміни її цільового призначення гр. Лебединцю Віктору Павловичу. 

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 – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 45 (додається). 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Вільне, вул. Шевченка. 

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 № 46 (додається). 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Вільне, вул. Польова. 

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 № 47 (додається). 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Рудня, вул. Шевченка. 

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 № 48 (додається). 

 

33. Слухали: Про затвердження тефхнічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. 9 

січня. 

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» – 18 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 49 (додається). 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Шевченкове, вул. Вишнева. 

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 № 50 (додається). 

 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Шевченкове, вул. Глібова. 

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 № 51 (додається). 

 



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

разі зміни її цільового призначення гр. Смикуну Віталію Івановичу. 

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 № 52 (додається). 

 

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

разі зміни її цільового призначення гр. Теплюку Анатолію Анатолійовичу. 

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 № 53 (додається). 

 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 2 сесії 8 скликання Великодимерської селищної 

ради були розглянуті. Засідання закінчено. Звучить гімн України! 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                             Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


