
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

18 червня 2021 року                                                                                  № 9 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання чотирнадцятої  

чергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІIІ скликання 

 

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

Україні», скликати чотирнадцяту чергову сесію Великодимерської селищної ради 

VІIІ скликання 24 червня 2021 року о 15:00 в приміщенні зали засідань селищної 

ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

1. Про затвердження звіту селищного голови Анатолія Бочкарьова про роботу 

Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів за 2020 рік. 

2. Про вступ до складу засновників Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та затвердження нової редакції 

Статуту. 

3. Про створення комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.  

4. Про ліквідацію та виведення з базової мережі закладів культури 

Великодимерської територіальної громади бібліотек с. Залісся, с. Русанів та  

с. Зоря. 

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

освіти Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

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

освіти Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

7. Про внесення змін до Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 



Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

8. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

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

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

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

11. 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». 

12. Про надання згоди на передачу майна з державної в комунальну власність. 

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

14. Про затвердження передавальних актів комунальних підприємств 

«Богданівське джерело»,  «Оглав», «Плосківське». 

15. Про внесення змін до Програми «Регулювання та розвиток земельних 

відносин на території Великодимерської громади на 2021 рік». 

16. Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок на території 

Великодимерської територіальної громади на 2022 рік. 

17.  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. 

18.  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної  

ділянки площею 4,00 га в с. Світильня Броварського району Київської 

області. 

19. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на 

місцевості. 

20. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

21. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

22.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність. 

23.  Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель с. Залісся Великодимерської селищної ради. 

24.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у комунальну власність для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості (для обслуговування пилорами) в смт Велика 

Димерка по вул. Промислова, 21 А Броварського району Київської області. 

25.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відведення) меж земельних ділянок за рахунок земель 

комунальної власності Великодимерської селищної ради.  



26. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

місцевості Великодимерської селищної ради в с. Бобрик, вул. Шевченка. 

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки, комунальної власності в 

смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1, Броварського району Київської 

області. 

28.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Батир Анни Олександрівни. 

29.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Бойко Ірини Миколаївни. 

30.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Котелевець Анастасії Юріївни. 

31.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Білоусової Оксани Анатоліївни. 

32.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Волохи Олександра Михайловича. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Величенко Олени Олександрівни. 

34.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Геги Сергія Юрійовича. 

35.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Моргуна Андрія Івановича. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Магомедової Наталії Вячеславівни. 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Лизуна Вячеслава Вікторовича. 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Підручної Світлани Миколаївни. 

39.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Семинога Олександра 

Олександровича. 

40.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Степанець Валентина Вікторовича. 

41.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Теплюк Любові Олександрівни. 

42.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Ярошенко Лариси Володимирівни. 

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Ячника Миколи Миколайовича. 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Мазур Ольги Олексіївни. 



45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Самандасюка Анатолія Івановича. 

46.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

(кадастрові номери:3221281200:05:010:0088; 3221281200:05:010:0089) у разі 

зміни їх цільового призначення гр. Лис Тетяни Вікторівни. 

47.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

(кадастрові номери:3221281200:05:010:0090; 3221281200:05:010:0091) у разі 

зміни їх цільового призначення гр. Лис Тетяни Вікторівни. 

48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(кадастровий номер:3221281200:05:010:0092) у разі зміни її цільового 

призначення гр. Лис Тетяни Вікторівни. 

49.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(кадастровий номер: 3221281200:05:010:0093) у разі зміни її цільового 

призначення гр. Лис Тетяни Вікторівни. 

 

 

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 

 


