
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

26 листопада 2021 року                                                                                        № 17 

 

смт Велика Димерка 

 

Про затвердження порядку денного  

XX позачергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІIІ скликання  

 

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, розпорядженням 

Великодимерської селищної ради від 18.11.2021 № 16 «Про скликання пленарного 

засідання XX позачергової сесії Великодимерської селищної ради VІIІ скликання» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити порядок денний двадцятої позачергової сесії Великодимерської 

селищної ради VIII скликання: 

 

1. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів ради. 

2. Про затвердження Програми «Забезпечення проведення заходів мобілізації 

та територіальної оборони на території Великодимерської селищної 

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 включення до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, 

що підлягає передачі в оренду. 



5. Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну 

власність. 

6. Про затвердження актів приймання-передачі. 

7. Про надання дозволу на списання комунального майна. 

8. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 

9. Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи 

освіти Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

10. Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах 

освіти Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

11. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

12. Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

13. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального 

підприємства Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос» 

на 2021-2024 роки». 

14. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального 

підприємства «Трудовий архів Броварського району» Великодимерської 

селищної ради Київської області на 2021-2024 роки». 

15.  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. 

16. Про внесення змін до детального плану території для будівництва перукарні 

по вул. Чапаєва в смт Велика Димерка  Броварського району Київської 

області.  

17. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

загальною площею 0,1500 га в с. Гоголів Броварського району Київської 

області. 

18.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на 

місцевості.  

19.  Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок.  

20.  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність.  

21.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність.  

22.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель 

комунальної власності Великодимерської селищної ради. 

23.  Про припинення договору оренди земельної ділянки з ТОВ «Ініціатива 

Плюс» по вул. Київська, 18 А, с. Залісся Броварського району Київської 



області. 

24. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з 

ТОВ «КРІСТАЛ 2019» по вул. Київська, 18 А, с. Залісся Броварського 

району Київської області. 

25.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Гагаріна, 3, с. Гребельки Броварського району Київської області. 

26.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Незалежності, 2А, с. Плоске Броварського району Київської області. 

27.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Київська, 5, с. Кулажинці Броварського району Київської області. 

28.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Шевченка, с. Рудня Броварського району Київської області. 

29.  Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в с. 

Тарасівка Броварського району Київської області з ТОВ «Компанія 

«Полісся». 

30.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 0,0133 га по вул. Київська, 165 А, с. Гоголів Броварського району 

Київської області. 

31.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 0,1000 га по вул. Київська, 1, с. Залісся, Броварського району 

Київської області. 

32.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної 

власності в смт Велика Димерка, вул. Паркова, 1Л. 

33.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної 

власності по вул. Ватутіна, 9, с. Гоголів Броварського району Київської 

області. 

34.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної 

власності по вул. Київська, 22, с. Світильня Броварського району Київської 

області.  

35.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної 

власності в с. Шевченкове по вул. Лесі Українки, 14. 

36.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земельних ділянок на території Великодимерської селищної 

ради.  

37.  Про надання дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок з 

ФОП Таран Р.П. по вул. Київська, 164, вул. Жовтнева, 17А, с. Гоголів 

Броварського району Київської області. 

38.  Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок з 

ТОВ «Портал-Агро». 



39. Про надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок 

з ПП «АГРО-СТИЛЬ К». 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у комунальну власність для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій в с. Бобрик, Броварського району Київської області. 

41.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

в с. Шевченкове по вул. Вокзальна, 8 Броварського району Київської області. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у разі зміни її цільового призначення загальною площею 4,1625 га гр. 

Голодного Олександра Івановича.  

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення, загальною площею 1,4654 га, 

гр. Голодного Олександра Івановича. 

44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення, загальною площею 1,6916 га, 

гр. Голодного Олександра Івановича. 

45.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення, загальною площею 1,3745 га, 

гр. Голодного Олександра Івановича. 

46.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення, загальною площею 3,7624 га, 

гр. Лашевич Ольги Павлівни. 

47.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення,  загальною площею 0,1000 га, гр. 

Ромашко Наталії Віталіївни. 

48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення, загальною площею 12,4194 

га, гр. Рубанки Олега Миколайовича. 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення, загальною площею 0,5000 га, гр. 

Хаменушка Романа Володимировича. 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення, загальною площею 0,1000 га, гр. 

Кеуша Олександра Федоровича. 

51. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

місцевості (для проведення інвентаризації земельної ділянки) гр. Бойко 

Ірини Миколаївни.  

52.  Про розгляд заяви гр. Тертишного Сергія Михайловича. 

53.  Про розгляд заяви гр. Міщенко Нелі Михайлівни. 

 

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 

 

 

Начальник відділу документообігу,  

звернень громадян, внутрішньої 

політики та зв’язків із  

засобами масової інформації                                             Світлана КРАСІНА 

 

 


