
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

23 квітня 2021 року                                                                                  № 7 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання дванадцятої чергової 

сесії Великодимерської селищної 

ради VІIІ скликання 

 

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

Україні», скликати дванадцяту чергову сесію Великодимерської селищної ради 

VІIІ скликання 29 квітня 2021 року о 11:00 в приміщенні зали засідань селищної 

ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

1. Про зміну Засновників та розподіл часток Засновників Комунального 

некомерційного підприємства «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ». 

2. Про надання згоди на співробітництво між територіальними громадами. 

3. Про внесення змін до структури та чисельності Управління освіти, культури, 

молоді і спорту Великодимерської селищної ради.  

4. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

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

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

6. 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». 



7. Про надання дозволу КП «Великодимерське» на списання з 

балансу багатоквартирних будинків. 

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

9. Про передачу комунального майна з балансу на баланс. 

10.  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 04 

березня 2021 року № 232 IX-VIII «Про прийняття майна спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ Броварського району у комунальну 

власність Великодимерської територіальної громади». 

11.  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 04 

березня 2021 року № 234 IX-VIII «Про передачу комунального майна з 

балансу на баланс». 

12.  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

24.12.2020 р. № 111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської 

селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього. 

13.  Про внесення змін до складу постійних комісій Великодимерської селищної 

ради VIII скликання. 

14.  Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

15.  Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів ради. 

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 затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в 

смт Велика Димерка, вул. Паркова, 12. 

21. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель 

загального користування ОК «Форест Камп». 

22.  Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в  

с. Богданівка по вул. Хоменка, 28. 

23.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування в с. Бобрик, по вул. Соборності 

24.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Яковенко Надії Петрівни. 



25.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Лазаренка Любомира 

Володимировича. 

26.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Лунькова Дмитра Миколайовича. 

27.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Губського Олександра Миколайовича. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Жмінько Ольги Корніївни. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Кроль Ольги Миколаївни. 

30.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Усача Андрія  Дмитрійовича. 

 

 

 

Селищний голова                                                        Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Секретар ради                                                                            А. СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

Заступник начальника  

відділу правового забезпечення                                В. МАРТИНЕНКО 

 

 

 

 


