
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

05 листопада 2021 року                                                                                        № 15 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання пленарного засідання  

XIX позачергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІIІ скликання та  

формування порядку денного  

 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42, статтею 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Регламенту роботи 

Великодимерської селищної ради VIII скликання, рішення Великодимерської 

селищної ради від 24.12.2021 № 117 «Про затвердження орієнтовного Плану 

роботи Великодимерської селищної ради на 2021 рік» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Скликати пленарне засідання дев’ятнадцятої позачергової сесії 

Великодимерської селищної ради VIII скликання 11 листопада 2021 року о 15 

годині в приміщенні зали засідань селищної ради. 

2. Внести на розгляд пленарного засідання наступні питання: 

 

2.1. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів у сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2022 

рік. 

2.2. Про затвердження Положення Служби у спавах дітей та сім’ї 

Великодимерської селищної ради у новій редакції. 

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

2.4. 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». 



2.5. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

21.10.2021 № 548 XVIII-VIIІ «Про передачу з балансу КП «Великодимерське» на 

баланс КНП БРР «Броварський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» комунального майна. 

2.6. Про включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної 

власності, що підлягає передачі в оренду. 

2.7. Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання судових 

рішень та виконавчих документів на 2021 рік». 

2.8. Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги 

Філія КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» 

на 2021 рік». 

2.9. 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. 

3. Секретарю Великодимерської селищної ради довести до відома депутатів 

селищної ради інформацію про скликання пленарного засідання вісімнадцятої 

чергової сесії. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                         Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секретар селищної ради                                                    Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

Заступник селищного голови Олександр КУЦЕНКО 

 

 

 

Заступник селищного голови Микола ГУБСЬКИЙ 

 

 

 

Начальник відділу правового  

забезпечення                                                        Вячеслав МАРТИНЕНКО 

 

 

 

 


