ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
24 травня 2021 року

№8
смт Велика Димерка

Про скликання тринадцятої позачергової
сесії Великодимерської селищної
ради VІIІ скликання
Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати тринадцяту позачергову сесію Великодимерської селищної
ради VІIІ скликання 27 травня 2021 року о 15:00 в приміщенні зали засідань
селищної ради
На розгляд сесії внести питання:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету
Великодимерської селищної ради за І квартал 2021 року.
Про звіт директора початкового спеціалізованого мистецького навчального
закладу «Школа мистецтв» Калинівської селищної ради Броварського району
Київської області філія Великодимерської селищної ради за 2020 рік.
Про затвердження структури комунального закладу «Дитячо-юнацька
спортивна школа» Великодимерської селищної ради.
Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах
освіти Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
Про внесення змін до Переліків об’єктів оренди комунальної власності
Великодимерської територіальної громади.
Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу.
Про передачу комунального майна з балансу на баланс.
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.
Про затвердження детального плану території ТОВ «ВТД ЮВЕНТА» в

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
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смт Велика Димерка Броварського району Київської області.
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної
ділянки площею 12,8277 га ТОВ «Солар Вейв» в смт Велика Димерка
Броварського району Київської області.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на
місцевості.
Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок.
Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність.
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та передачу їх у власність.
Про надання дозволу на виготовлення експертної оцінки земельної ділянки
земель комунальної власності в с. Залісся, вул. Київська, 1.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки за рахунок земель
комунальної власності Великодимерської селищної ради.
Про затвердження проекту землеустрою щодо формування земельної
ділянки комунальної власності площею 0,3352 га для розміщення та
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (автомийка) в смт Велика Димерка
по вул. Соборна.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у разі зміни її цільового призначення в с. Тарасівка, вул. Франка, 2.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в
с. Тарасівка, вул. 9 січня
Про продовження терміну договору оренди земельної ділянки в с.
Богданівка з ПАТ «МТС Україна».
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у разі зміни їх цільового призначення гр. Барана Олександра
Вікторовича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у разі зміни її цільового призначення гр. Долі Ніни Петрівни.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у разі зміни її цільового призначення гр. Чабура Святослава Валерійовича.
Селищний голова

Анатолій БОЧКАРЬОВ

Секретар ради

А. СИДОРЕНКО

Заступник начальника
відділу правового забезпечення

В. МАРТИНЕНКО

Начальник відділу документообігу,
звернень громадян, внутрішньої
політики та зв’язків із
засобами масової інформації

С. КРАСІНА

