
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

17 грудня 2021 року                                                                                        № 19 

 

смт Велика Димерка 

 

Про затвердження порядку денного  

XXI чергової 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, розпорядження 

Великодимерської селищної ради від 09.12.2021 № 18 «Про скликання пленарного 

засідання XXI чергової сесії Великодимерської селищної ради VІIІ скликання» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити порядок денний двадцять першої чергової сесії 

Великодимерської селищної ради VIII скликання: 

 

1. Про хід виконання Програми «Фінансове забезпечення Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної 

медичної допомоги Філії КЗ КОР «КОЦЕМДМК» «Броварська станція 

екстреної медичної допомоги» на 2021 рік». 

2. Про погодження припинення діяльності (ліквідації) структурних підрозділів 

Комунального некомерційного підприємства Броварської районної ради 

«Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та 

затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» в новій редакції. 

3. Про погодження передачі основних засобів та інших матеріальних 

цінностей, що перебувають на балансі Комунального некомерційного 



підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та є спільною власністю 

територіальних громад сіл, селищ Броварського району, у комунальну 

власність Калинівської селищної ради Броварського району Київської 

області та Зазимської сільської ради Броварського району Київської області. 

4. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки. 

5. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік. 

6. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка для покращення надання 

вторинної медичної допомоги населенню Великодимерської селищної 

територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази 

комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна 

клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської 

області на 2022 рік». 

7. Про затвердження Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

8. Про затвердження Програми «Організація харчування дітей у закладах 

освіти Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки». 

9. Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

10. Про затвердження Програми «Розвиток культури Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

11. Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки». 

12. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка комунального 

підприємства Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос» 

на 2021-2024 роки». 

13. Про затвердження Програми «З турботою про кожного на 2022-2024 роки». 

14. Про затвердження Програми «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської селищної територіальної громади лікарськими засобами 

та медичними виробами на 2022-2024 роки». 

15. Про затвердження Програми «Громада заради дітей на 2022-2024 роки». 

16. Про затвердження Програми «Висвітлення діяльності Великодимерської 

селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 

2022-2024 роки». 

17. Про затвердження Програми «Навчання, підготовка, підвищення 

кваліфікації виборних та посадових осіб Великодимерської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки». 

18. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування. 



19. Про затвердження Програми «Забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів на 2022-2024 роки». 

20. Про затвердження Програми «Профілактика злочинності, зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених 

пунктів Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки». 

21. Про затвердження Програми «Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної безпеки Великодимерської селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки». 

22. Про затвердження Програми «Регулювання та розвиток земельних відносин 

на території Великодимерської селищної ради на 2022-2024 роки». 

23. Про бюджет Великодимерської селищної територіальної громади на 2022 

рік. 

24. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (інші субвенції з 

місцевого бюджету). 

25. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції з 

місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи 

ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного 

користування). 

26. Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної 

ради на 2022 рік. 

27. 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». 

28. Про внесення змін до Програми «Відшкодування витрат на утримання 

тимчасово вільних об’єктів комунальної власності Великодимерської 

територіальної громади». 

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

30. Про надання дозволу на списання будинків комунальної власності. 

31. 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. 

32. Про затвердження звіту селищного голови про здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області за 2021 рік. 

33. Про затвердження внесення до детального плану території Приватного 

малого підприємства «Два млина» в селі Жердова Броварського району 

Київської області. 

34.  Про затвердження детального плану території земельної ділянки, площею 

0,2870 га, для будівництва торгово-офісного приміщення в смт В. Димерка 

Броварського району Київської області. 



35. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на 

місцевості.  

36. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок.  

37. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність.  

38. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність.  

39. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель 

комунальної власності Великодимерської селищної ради. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні 

Електромережі» в с. Світильня Броварського району Київської області. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні 

Електромережі» в с. Русанів, Броварського району Київської області. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні 

Електромережі» в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

43. Про припинення договорів оренди земельних ділянок з ПрАТ «Київстар» в 

с. Богданівка по вул. Ланова, в с. Тарасівка по вул. 9- Січня, в с. Кулажинці 

по вул. Київська, Броварського району Київської області. 

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

ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» в с. Богданівка  по вул. Ланова, с. Тарасівка 

по вул. 9- Січня,  с. Кулажинці по вул. Київська Броварського району 

Київської області. 

45. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної 

власності в смт Велика Димерка, вул. Промислова. 

46. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної 

власності в с. Світильня, вул. Корольова, 21а. 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Бориспольця Миколи 

Валерійовича. 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Хилька Василя Федоровича. 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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

Лашевич Ольги Павлівни. 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Васюкевича Сергія 

Володимировича 



51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Половко Наталії Миколаївни. 

52.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Царика Сергія Володимировича. 

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення, загальною площею 0,3274 га, гр.  

Дейнека Віктора Петровича. 

54.  Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

загальною площею 683,1959 га, з комунальної власності Великодимерської 

територіальної громади у постійне користування КСП «НОВІ 

ПЕРСПЕКТИВИ». 

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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

гр. Рубанки Олега Миколайовича. 

56. Про розгляд заяви гр. Калашнікова Максима Валерійовича. 

57. Про розгляд заяви СТОВ «Войтовське». 

2. 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 

 

 

Начальник відділу документообігу,  

звернень громадян, внутрішньої 

політики та зв’язків із  

засобами масової інформації                                             Світлана КРАСІНА 

 

 


