
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII скликання 

__________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

XXXI-ї чергової сесії  VIІ скликання 

06 лютого 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: 

Гришко В.М. – відрядження 

Стеценко Є.А. – відрядження  

Терлюк Є.В. – відрядження  

Вяткін М.В. – відрядження  

Кадирова А.Т. – відрядження  

Федоренко А.С. – на лікарняному 

Іванов Д.Д. – причина відсутності невідома 

Депутата VII скликання округу № 3 НЕ ОБРАНО  

 

Запрошені та присутні: 

 

Губський М.І. –  заступник селищного голови  

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

Карчевський О.П. – староста Руднянського старостинського округу 

Литвин М.Г. - староста Бобрицького 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 

Гончаренко О.А. – начальник відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель  

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

Тугай А.М. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності 

Москаленко Ю.М. – керуюча справами  

Литвиненко В.В. – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

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

Короленко О.С. – помічник депутата Київоблради Дорошенка О.О.     



Представники АТО 

Іваненко О.П. – предстравник ТОВ «АГРОМІТ-2020»                     

Голосування та поіменна реєстрація депутатів здійснюється в електронній системі 

поіменного голосування «Рада Голос»  

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Бочкарьов А.Б. – селищний  

голова 

 

Головуючий: Запропонував провести реєстрацію депутатів селищної ради. 

                          Зареєстровано 18 депутатів та селищний голова – кворум наявний. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцять першу чергову сесію 

Великодимероської  селищної ради сьомого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXXI чергової сесії  VIІ скликання  

 

Голосували: «ЗА» – 19 , «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 затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської 

селищної ради за 2019 рік. 

2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного, 

культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

за 2019 рік. 

3. Про затвердження звіту селищного голови про здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами селищної ради у 2019 році. 

4. Про хід виконання Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

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

5. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. 

№ 383 XVІІІ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2019 рік» та 

додатків до нього. 

6. 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 XVІІІ-VІI, із змінами. 

7. Про внесення змін до Програми «Охорона довкілля та раціональне використання 

природних ресурсів Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 650 

XXXI-VІI. 



8. Про внесення змін до Цільової програми «Регулювання та розвиток земельних 

відносин на території Великодимерської селищної ради на 2019-2020 роки», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 15.11.2018 р. № 338 XVІ-VІI, із змінами. 

9. Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

у сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2020 рік. 

10. Про внесення змін до Програми соціально-економічного, культурного і 

духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р.  

№ 664 XXX-VII, із змінами. 

11. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 

р. № 665 XXX-VII «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік» 

та додатків до нього. 

12. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2020 рік при 

здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету. 

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

14. Про втрату чинності рішення Великодимерської селищної ради від 21.02.2019 р. 

№ 420 XXI-VII «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду 

комунального майна, що є власністю Великодимерської об’єднаної територіальної 

громад». 

15. Про затвердження Куценка О.М. на посаду заступника селищного голови. 

    16. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 16.11.2017 

р. № 8 I-VII «Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради». 

17. Про затвердження структури та загальної чисельності  виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

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

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

19. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

20. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу її у власність. 

    22. Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки 

площею 1, 5585 га, для будівництва складського комплексу по зберіганню рідкого гелію в 

межах смт Велика Димерка, Броварського району Київської області. 

 23. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку 

в с. Шевченкове по вулиці Вишнева, 35. 

            24. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика 

Димерка гр. Пляскіну Вячеславу Григоровичу та гр. Рубанці Тетяні Миколаївні. 

25. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в смт 

Велика Димерка, вул. Паркова, 1/1. 

26. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності  Великодимерської селищної 

ради.  

           27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Романченка Андрія Володимировича. 



28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Кушпіль Тетяни Іванівни. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Кацовець Катерини Сергіївни. 

 30. Про розгляд депутатського запиту депутата Великодимерської селищної ради 

VII скликання Пікожа О.А.  

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

Голосували: «ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: Наголосив про зміни та доповнення до порядку денного: 

 

1.  ВИКЛЮЧИТИ з порядку денного питання: 

 

- Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки площею 

1, 5585 га, для будівництва складського комплексу по зберіганню рідкого гелію в 

межах смт Велика Димерка Броварського району Київської області 

 

2. ВКЛЮЧИТИ  до порядку денного додаткові питання: 

 

- «Про унесення змін до Комплексної Програми «Профілактика злочинності, 

зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених 

пунктів Великодимерської об’єднаної територіальної громади Броварського 

району Київської області на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 372 XVIII-VII» 

- «Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки» 

- «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 1 

земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Жердова по вул. М. 

Заньковецької» 

- «Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика 

Димерка» 

- «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Безус Лідії Павлівни» 

- «Про затвердження детального плану території земельної ділянки, площею 1,1500 

га, для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу в смт Велика 

Димерка, Великодимерської селищної ради» 

- «Про розгляд заяв гр. Рак Олександра Васильовича та гр. Рак Тетяни Михайлівни» 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ» : 

1. Виключити з порядку денного питання: 

 



- «Про затвердження детального плану території забудови земельної ділянки 

площею 1, 5585 га, для будівництва складського комплексу по зберіганню рідкого 

гелію в межах смт Велика Димерка Броварського району Київської області»  

«за пропозицію» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

Голосували: «ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

2. Включити до порядку денного питання: 

- Про включення до порядку денного питання  «Про унесення змін до Комплексної 

Програми «Профілактика злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і 

свобод громадян на території населених пунктів Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади Броварського району Київської області на 2019-2021 роки», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 372 

XVIII-VII» «за пропозицію»  

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ» : 

3. Включити до порядку денного питання: 

- Про включення до порядку денного питання  «Про надання дозволу виконавчому 

комітету Великодимерської селищної ради на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки» «за пропозицію» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

4. Включити до порядку денного питання: 

- Про включення до порядку денного питання «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 1 земельної ділянки у користування на 

умовах оренди в с. Жердова по вул. М. Заньковецької» «за пропозицію» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 



5. Включити до порядку денного питання: 

- Про включення до порядку денного питання  «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території в смт Велика Димерка» «за пропозицію» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

6. Включити до порядку денного питання: 

- Про включення до порядку денного питання «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення гр. Безус Лідії Павлівни» «за пропозицію» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

7. Включити до порядку денного питання: 

- Про включення до порядку денного питання  «Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки, площею 1,1500 га, для розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу в смт Велика Димерка, Великодимерської селищної 

ради» «за пропозицію» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

8. Включити до порядку денного питання: 

- Про включення до порядку денного питання  «Про розгляд заяв гр. Рак Олександра 

Васильовича та гр. Рак Тетяни Михайлівни» «за пропозицію» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –19 , «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 затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської 

селищної ради за 2019 рік 

2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного, 

культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

за 2019 рік 

3. Про затвердження звіту селищного голови про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами селищної ради у 2019 році 

4. Про хід виконання Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

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

5. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 383 

XVІІІ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2019 рік» та 

додатків до нього 

6. 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 XVІІІ-VІI, із змінами 

7. Про внесення змін до Програми «Охорона довкілля та раціональне використання 

природних ресурсів Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 

роки», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 650 

XXXI-VІI 

8. Про внесення змін до Цільової програми «Регулювання та розвиток земельних відносин 

на території Великодимерської селищної ради на 2019-2020 роки», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 15.11.2018 р. № 338 XVІ-VІI, із змінами 

9. Про внесення змін до Комплексної Програми «Профілактика злочинності, зміцнення 

правопорядку, охорона прав і свобод громадян на території населених пунктів 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади Броварського району Київської 

області на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 

20.12.2018 р. № 372 XVII-VII 

10. Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 

сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2020 рік 

11. Про внесення змін до Програми соціально-економічного, культурного і духовного 

розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 664 XXX-VII, із змінами. 

12. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 

665 XXX-VII «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік» та 

додатків до нього. 

13. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2020 рік при здійсненні 

будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету 

14. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс 

15. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Великодимерської селищної ради 

від 21.02.2019 р. № 420 XXI-VII  

16. Про затвердження Куценка О.М. на посаду заступника селищного голови 



17. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 16.11.2017 р. № 8 

I-VII «Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради» 

18. Про затвердження структури та загальної чисельності  виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 

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 

діляно 

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 надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну ділянку в с. 

Шевченкове по вулиці Вишнева, 35 

24. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика Димерка гр. 

Пляскіну Вячеславу Григоровичу та гр. Рубанці Тетяні Миколаївні 

25. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в смт Велика 

Димерка, вул. Паркова, 1/1 

26. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок за рахунок земель комунальної власності  Великодимерської селищної ради 

27. Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 1 земельної 

ділянки у користування на умовах оренди в с. Жердова по вул. М. Заньковецької 

29. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика Димерка 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Безус Лідії Павлівни 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Романченка Андрія Володимировича 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Кушпіль Тетяни Іванівни 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Кацовець Катерини Сергіївни 

34. Про затвердження детального плану території земельної ділянки, площею 1,1500 га, 

для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу в смт Велика Димерка, 

Великодимерської селищної ради 

35. Про розгляд заяв гр. Рак Олександра Васильовича та гр. Рак Тетяни Михайлівни 

36. Про розгляд депутатського запиту депутата Великодимерської селищної ради VII 

скликання Пікожа О.А.  

37. РІЗНЕ 

 

 

 

 

 

 

 



1. Слухали: Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету 

Великодимерської селищної ради за 2019 рік. 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 686 (додається). 

2. Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-

економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік. 

Доповідала: Гончаренко Олена Анатоліївна – начальник відділу економіки 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 687 (додається). 

3. Слухали:  Про затвердження звіту селищного голови про здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами селищної ради у 2019 році. 

Доповідала: Гончаренко Олена Анатоліївна – начальник відділу економіки 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 688 (додається). 

4. Слухали:  Про хід виконання Програми «Розвиток, ремонт та утримання 

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

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

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 689 (додається). 

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

20.12.2018 р. № 383 XVІІІ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради 

на 2019 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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 690 (додається). 

6. 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 XVІІІ-

VІI, 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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 691 (додається). 

7. Слухали: Про внесення змін до Програми «Охорона довкілля та раціональне 

використання природних ресурсів Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022 роки», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 

19.12.2019 р. № 650 XXXI-VІI. 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 692 (додається). 

8. Слухали:  Про внесення змін до Цільової програми «Регулювання та розвиток 

земельних відносин на території Великодимерської селищної ради на 2019-2020 роки», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 15.11.2018 р. № 338 XVІ-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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 693 (додається). 

9. Слухали:  Про внесення змін до Комплексної Програми «Профілактика 

злочинності, зміцнення правопорядку, охорона прав і свобод громадян на території 

населених пунктів Великодимерської об’єднаної територіальної громади Броварського 

району Київської області на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Великодимерської 

селищної ради від 20.12.2018 р. № 372 XVII-VII 

Доповідав: Тугай Андрій Миколайович - начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності                                                   

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 694 (додається). 

10. Слухали:  Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів у сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 

2020 рік. 

Доповідала: Гончаренко Олена Анатоліївна – начальник відділу економіки 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 695 (додається). 

11. Слухали:  Про внесення змін до Програми соціально-економічного, 

культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік, затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 

664 XXX-VII. 

Доповідала: Гончаренко Олена Анатоліївна – начальник відділу економіки 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 696 (додається). 

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

19.12.2019 р. № 665 XXX-VII «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 проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

«ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 697 (додається). 

13. Слухали:  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2020 рік 

при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Доповідала:  Плотнікова Галина Володимирівна - начальник відділу капітального 

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  



№ 698 (додається). 

14. Слухали:  Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 

Доповідала:  Плотнікова Галина Володимирівна - начальник відділу капітального 

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

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» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 699 (додається). 

15. Слухали:  Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

Великодимерської селищної ради від 21.02.2019 р. № 420 XXI-VII  

Доповідала:  Плотнікова Галина Володимирівна - начальник відділу капітального 

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури 

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» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 700 (додається). 

16. Слухали:  Про затвердження Куценка О.М. на посаду заступника селищного 

голови. 

Доповідав: Анатолій Борисович Бочкарьов – селищний голова 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Депутат Великодимерської селищної ради VII скликання Куценко Є.О. попередив про 

конфлікт інтересів та не брав участі у голосуванні. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1  

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 701 (додається). 

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

16.11.2017 р. № 8 I-VII «Про утворення та затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради». 

Доповідав: Анатолій Борисович Бочкарьов – 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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 702 (додається). 

18. Слухали:  Про затвердження структури та загальної чисельності  виконавчого 

комітету Великодимерської селищної ради. 

Доповідала: Юлія Миколаївна Москаленко – керуюча справами виконкому  

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 703 (додається). 

19. 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, 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 704 (додається). 

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

власність земельних ділянок. 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 705 (додається). 

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

відведення земельних ділянок у власність. 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 706 (додається). 

22. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність  

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 707 (додається). 

23. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на 

земельну ділянку в с. Шевченкове по вулиці Вишнева, 35. 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 708 (додається). 



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

Велика Димерка гр. Пляскіну Вячеславу Григоровичу та гр. Рубанці Тетяні Миколаївні. 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 709 (додається). 

25. Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки в смт Велика Димерка, вул. Паркова, 1/1. 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 710 (додається). 

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

відведення земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності  Великодимерської 

селищної ради.  

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 711 (додається). 

27. Слухали:   Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської 

селищної ради на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки 



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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 712 (додається). 

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

відведення 1 земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Жердова по вул. М. 

Заньковецької 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 713 (додається). 

29. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території 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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 714 (додається). 

30. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Безус Лідії Павлівни 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 715 (додається). 

31. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Романченка Андрія Володимировича. 

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 716 (додається). 

32. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Кушпіль Тетяни Іванівни. 

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» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 717 (додається). 

33. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Кацовець Катерини Сергіївни. 

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» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 718 (додається). 



34. Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки, 

площею 1,1500 га, для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу в смт 

Велика Димерка, Великодимерської селищної ради. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів, 

містобудування та екології 

Депутат Великодимерської селищної ради VII скликання Стеценко Є.А. попередив про 

конфлікт інтересів та не брав участі у голосуванні. 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 719 (додається). 

35. Слухали: Про розгляд заяв гр. Рак Олександра Васильовича та гр. Рак Тетяни 

Михайлівни. 

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» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 720 (додається). 

36. Слухали: Про розгляд депутатського запиту депутата Великодимерської 

селищної ради VII скликання Пікожа О.А.  

Доповідав: О.А. ПІКОЖ – депутат Великодимерської с.р. VII скликання 

Депутат Великодимерської селищної ради Пікож Олександр звернувся до ради з питанням 

щодо законності функціонування та ведення господарської діяльності свиноферм, які 

знаходяться у с. Жердова, а, також, дотримання санітарних норм. 

Депутат повідомив про неодноразові скарги жителів на сморід від свиноферм, а, також, на 

зливання тваринного посліду у водйми. 

Для пояснення даної ситуації слово надали Іваненку Олександру Петровичу. 

Гр. Іваненко О.П. повідомив, що 18.12.2019 р. було зареєстровано ТОВ «АГРОМАТ 

2020».Товариство дотримується необхідних санітарних норм. А, ситуація з водоймами 

була вирішена кілька років тому назад. 

Запит буде направлений у виконком Великодимерської селищної ради для подальшого 

розгляду та вирішення обставин, які склалися. 



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» –16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 721 (додається). 

37. Різне.  

У різному розглянули питання транспортного маршруту смт Велика Димерка – с. 

Шевченкове.  

Селищний голова А.Б. Бочкарьов наголосив на тому, що протягом усього періоду 

перевезення, даним маршрутом користується один-два мешканці Великодимерської ОТГ.  

Тому, депутати запропонували пускати автобус один раз на тиждень, щосереди : 

 

Велика Димерка: 6:40, 13:00, 16:55 

Шевченкове: 7:05, 13:20, 17:20 

Головуючий надав слово О. Короленку. 

Велась дискусія по питанням: виготовлення проектної документації на дитячий садочок в 

в Жердівському старостинському окрузі; надання стоматологічних послуг 

малозабезпеченим верствам населення; звітування селищного голови перед радою та 

перед громадою. 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 31 сесії 7 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. 

 

Засідання закінчено. 

 

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

Секретар ради                                                                      Антоніна СИДОРЕНКО  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


