
 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

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» 

 
 

З метою реалізації заходів з належного утримання та розвитку об’єктів 

комунальної власності на території населених пунктів Великодимерської 

селищної територіальної громади, керуючись п. 22 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні 

висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, 

Великодимерська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до додатку 3 Програми «Розвиток, ремонт та утримання 

об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-

культурного призначення Великодимерської територіальної громади на 2019-

2023 роки» (далі – програма), затвердженої рішенням Великодимерської 

селищної ради від 20.12.2018 № 371 XVIII-VІІ, зі змінами та доповненнями, 

виклавши його в новій редакції згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

 

Селищний голова                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 
 

смт Велика Димерка 

від 09 вересня 2021 року 

№ 527 ХVІI-VIIІ  



Пояснювальна записка до проекту рішення 

«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» 

 

З метою реалізації заходів з належного утримання та розвитку об’єктів 

комунальної власності на території населених пунктів, керуючись п. 22 ст. 26, 

ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної депутатської комісії 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків 

було вирішено подати до розгляду чергової сесії  проект даного рішення. 

 

В.о. начальника відділу 

капітального будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, комунальної 

власності 

та розвитку інфраструктури                                      К. СУВОРІНА-ПОТЄХІНА 

 


