
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

13 серпня 2021 року                                                                                  № 11 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання шістнадцятої  

позачергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІIІ скликання 

 

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», скликати шістнадцяту позачергову сесію Великодимерської селищної 

ради VІIІ скликання 19 серпня 2021 року о 14:00 в приміщенні зали засідань 

селищної ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

1. Про затвердження звіту про хід і результати виконання програми соціально-

економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

2. Про затвердження Програми «Регулювання чисельності безпритульних 

тварин в населених пунктах Великодимерської територіальної громади на 

2021-2024 роки. 

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 передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 

5. Про прийняття до комунальної власності Великодимерської територіальної 

громади. 

6. Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу.  

7. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

24.12.2020 № 111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської 



селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього. 

8. Про затвердження графіків роботи Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області. 

9. Про внесення змін до штатного розпису закладів освіти Великодимерської 

селищної ради. 

10. Про затвердження структури та загальної чисельності Комунального 

закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області. 

11. Про затвердження детального плану території земельної ділянки площею 

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

Броварського району Київської області.  

12. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки загальною площею 0,0454 га (кадастровий номер 

3221281201:01:034:0065) в смт Велика Димерка Броварського району 

Київської області.  

13. Про затвердження детального плану території ТОВ «Шибас» в смт Велика 

Димерка Броварського району Київської області.  

14. Про затвердження детального плану території для будівництва та 

обслуговування споруди електрозв’язку в с. Бобрик Броварського району, 

Київської області.  

15. Про внесення змін до детального плану території приватного малого 

підприємства «Два млина» в с. Жердова по вул. М. Заньковецької. 

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 надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відведення) меж земельних ділянок за рахунок земель 

комунальної власності Великодимерської селищної ради.  

21. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

місцевості в смт Велика Димерка по вулиці Промисловій. 

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Гоголів 

Броварського району Київської області. 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Русанів 



Броварського району Київської області. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Світильня 

Броварського району Київської області. 

25. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної 

власності в смт Велика Димерка по вул. Бобрицька, 72 А, Броварського 

району Київської області. 

26. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної 

власності в смт Велика Димерка по вул. Промислова, 21 А, Броварського 

району Київської області. 

27. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в смт 

Велика Димерка по вул. Паркова, 1 Л, Броварського району Київської 

області. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 0,2829 га, у комунальну власність для будівництва та 

обслуговування нежитлової будівлі в с. Гоголів, вул. Топіхи, 18 для 

подальшої передачі в оренду гр. Єлисеєву Ігорю Богдановичу. 

29. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

місцевості гр. Гришко Катерині Миколаївні.   

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення в смт Велика Димерка по вул. 

Бобрицька, 1 Броварського району Київської області. 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Ващенка Ігоря Вячеславовича. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Маржина Іллі Федоровича. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Лазаренка Любомира 

Володимировича. 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 2,2885 га, у разі зміни її цільового призначення гр. Голодного 

Олександра Івановича. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 2,3635 га, у разі зміни її цільового призначення гр. Голодного 

Олександра Івановича. 

36. Про розгляд заяви гр. Гуйви Олексія Сергійовича. 

37. Про розгляд заяви гр. Мороза Володимира Васильовича. 

 

 

 

В.о. селищного голови                                                Микола ГУБСЬКИЙ 

 



 

 

 

Секретар селищної ради 

 А. СИДОРЕНКО 

 

 

 

Начальник відділу правового  

забезпечення                                                             В. МАРТИНЕНКО 

 

 

 

Начальник відділу документообігу,  

звернень громадян, внутрішньої 

політики та зв’язків із  

засобами масової інформації                                                    С. КРАСІНА 

 


