
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII скликання 

__________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

XXXIX-ї позачергової сесії  VIІ скликання 

03 вересня 2020 року   

15:00 

смт Велика Димерка                                                                                                                   

Зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні:  депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні 7 депутатів: 

Шибіко Г.В. – відрядження 

Науменко Т.Г. – відрядження  

Нишенко В.М. – відрядження 

Куценко Є.О.– відрядження  

Федоренко А.М. – відрядження  

Терлюк Є.В. – відрядження 

Гришко В.М. – відрядження 

Трегуб В.М. – відрядження 

Жуков О.Ю. – лікарняне 

Тесля В.П. – лікарняне 

Іванов Д.Д. – причина відсутності невідома 

Депутата VII скликання округу № 3 НЕ ОБРАНО  

 

Запрошені та присутні: 

 

Куценко О.М. – заступник селищного голови 

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

Карчевський О.П. – староста Руднянського старостинського округу 

Зубко Т.П. – староста Жердівського старостинського округу 

Косенко О.В. – начальник управління фінансів  Великодимерської селищної ради 

Плотнікова Г.В. – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної 

власності та розвитку інфраструктури 

Рубанка О.М. – начальник відділу земельних ресурсів, містобудування та екології 

Литвиненко В.В. – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

Савенко А.Г. – директор ТОВ «Ем Ай Ті» 

 



Голосування та поіменна реєстрація депутатів здійснюється в електронній системі 

поіменного голосування «Рада Голос»  

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович 

Бочкарьов – селищний  голова 

 

Головуючий: Запропонував провести реєстрацію депутатів селищної ради. 

                          Зареєстровано 14 депутатів та селищний голова – кворум наявний. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцять дев’яту позачергову сесію 

Великодимерської  селищної ради сьомого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXXIX позачергової сесії  VIІ скликання  

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу» : 

 

1. Про внесення змін до  Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади  на 2019-2023 роки», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 ХVIII-VII, із змінами. 

2. Про затвердження показників для визначення розміру посадового окладу 

керівників підприємств комунальної власності, засновником яких є Великодимерська 

селищна рада. 

3. Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства 

«Великодимерське» Великодимерської селищної ради. 

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

території Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 660 XXX-VІI, із змінами. 

5. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. 

№ 665 XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік» та 

додатків до нього. 

6. Про надання дозволу на розробку детального плану території в  смт В. Димерка 

по вул. Чапаєва. 

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

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості. 

8. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

9. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

10. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність. 



11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу її у комунальну власність. 

12. Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність Великодимерської 

територіальної громади. 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 2 

земельних ділянок у користування на умовах оренди в  

смт Велика Димерка. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго»  в с. Тарасівка. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка. 

17. Різне. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: Наголосив про зміни та доповнення до порядку денного: 

 

 ВКЛЮЧИТИ  до порядку денного додаткові питання: 

1. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI, із змінами 

2. Про внесення змін до Переліків об’єктів оренди комунальної власності 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення п’яти земельних 

ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» в смт Велика 

Димерка 

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Лісній Наталії Олегівні 

5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт Велика Димерка   

6. Про відведення місць та обладнання стендів для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 

 7. Про дотримання санітарних правил при  обробленні сільськогосподарських 

угідь  

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

 Включити до порядку денного питання: 

«Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої рішенням 



Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI, із змінами» «за 

пропозицію» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ» : 

Включити до порядку денного питання: 

«Про внесення змін до Переліків об’єктів оренди комунальної власності 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади» «за пропозицію» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –18 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

Включити до порядку денного питання: 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення п’яти земельних ділянок 

у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка» 

«за пропозицію»: 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

Включити до порядку денного питання: 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Лісній Наталії Олегівні» «за пропозицію» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

Включити до порядку денного питання: 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт Велика 

Димерка» «за пропозицію»: 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 



Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

Включити до порядку денного питання: 

«Про відведення місць та обладнання стендів для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року» «за 

пропозицію»: 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

Включити до порядку денного питання: 

«Про дотримання санітарних правил при  обробленні сільськогосподарських угідь» 

«за пропозицію»: 

 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: внести проголосовані зміни до порядку денного. 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому» з 

проголосованими змінами. 

В И Р І Ш И Л И : затвердити Порядок денний в цілому зі змінами: 

 

1. Про внесення змін до  Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади  на 2019-2023 роки», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 ХVIII-VII, із змінами. 

2. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської 

селищної ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI, із змінами. 

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

території Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 660 XXX-VІI, із змінами. 

4. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. 

№ 665 XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік» та 

додатків до нього. 

5. Про затвердження показників для визначення розміру посадового окладу 

керівників підприємств комунальної власності, засновником яких є Великодимерська 

селищна рада. 

6. Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства 



«Великодимерське» Великодимерської селищної ради. 

  7. Про внесення змін до Переліків об’єктів оренди комунальної власності 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади. 

8. Про надання дозволу на розробку детального плану території в  смт В. Димерка 

по вул. Чапаєва. 

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

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості. 

10. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

11. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу її у комунальну власність. 

14. Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність Великодимерської 

територіальної громади. 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 2 

земельних ділянок у користування на умовах оренди в смт Велика Димерка. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго»  в с. Тарасівка 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вул. 

Лермонтова. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення п’яти земельних 

ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Лісній Наталії Олегівні. 

21.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт Велика Димерка. 

22. Про відведення місць та обладнання стендів для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 

23. Про дотримання санітарних правил при обробленні сільськогосподарських 

угідь.  

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

 

 

 

 



1. Слухали: Про внесення змін до  Програми «Розвиток, ремонт та утримання 

об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської об’єднаної територіальної громади  на 2019-2023 роки», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 371 ХVIII-

VII, із змінами. 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна - начальник відділу 

капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 860 (додається). 

2. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у 

Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI, із змінами. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів     

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 861 (додається). 

3. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та 

спорту на території Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 660 XXX-

VІI, із змінами. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів    

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 862 (додається). 



4. Слухали:  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

19.12.2019 р. № 665 XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 

2020 рік» та додатків до нього. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів    

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 863 (додається). 

5. Слухали:  Про затвердження показників для визначення розміру посадового 

окладу керівників підприємств комунальної власності, засновником яких є 

Великодимерська селищна рада. 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна - начальник відділу 

капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 864 (додається). 

6. Слухали: Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства 

«Великодимерське» Великодимерської селищної ради. 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна - начальник відділу 

капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 865 (додається). 

7. Слухали: Про внесення змін до Переліків об’єктів оренди комунальної власності 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади. 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна - начальник відділу 

капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 866 (додається). 

8. Слухали:  Про надання дозволу на розробку детального плану території в  смт В. 

Димерка по вул. Чапаєва. 

Доповідала: Мальцева Тетяна Григорівна - начальник відділу містобудування 

та архітектури 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 867 (додається). 

9. Слухали:  Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на 

місцевості. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 868 (додається). 

10. Слухали:  Про затвердження технічної документації та передачу в приватну 

власність земельних ділянок. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 



Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 869 (додається). 

11. Слухали:  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 870 (додається). 

12. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 871 (додається). 

13. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу її у комунальну власність. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 872 (додається). 



14. Слухали:  Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність Великодимерської 

територіальної громади. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

 «ЗА» –15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 873 (додається). 

15. Слухали:  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення 2 земельних ділянок у користування на умовах оренди в  

смт Велика Димерка. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

 «ЗА» –15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 874 (додається). 

16. Слухали:  . Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго»  в с. Тарасівка. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0  

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 875 (додається). 

 

17. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 876 (додається). 

18. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка 

по вул. Лермонтова. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 877 (додається). 

19. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення п’яти 

земельних ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго» в смт Велика 

Димерка. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 878 (додається). 

20. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Лісній Наталії Олегівні . 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів, містобудування та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 



 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 879 (додається). 

21. Слухали:   Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Димерка. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних 

ресурсів, містобудування та екології 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 880 (додається). 

22. Слухали: Про відведення місць та обладнання стендів для розміщення 

матеріалів передвиборної агітації на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 

Доповідав: Бочкарьов Анатолій Борисович – селищний голова 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 881 (додається). 

23. Слухали: Про дотримання санітарних правил при 

обробленні сільськогосподарських угідь. 

Доповідав: Бочкарьов Анатолій Борисович – селищний голова 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 15 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 882 (додається). 

 

 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 39 сесії 7 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. 

 

Засідання закінчено. 

 

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


