
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII скликання 

__________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

XXXVIII-ї чергової сесії  VIІ скликання 

06 серпня 2020 року   

15:00 

смт Велика Димерка                                                                                                                   

Зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні:  18 депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні 7 депутатів: 

Куценко Є.О.– відрядження  

Федоренко А.М. – відрядження  

Терлюк Є.В. – відрядження 

Нишенко В.М. – відрядження 

Трегуб В.М. - відрядження 

Іванов Д.Д. – причина відсутності невідома 

Депутата VII скликання округу № 3 НЕ ОБРАНО  

 

Запрошені та присутні: 

 

Куценко О.М. – заступник селищного голови 

Губський М.І. –  заступник селищного голови  

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

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

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

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

власності та розвитку інфраструктури 

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 

Яковенко О.М. - начальник відділу соціального захисту населення, захисту прав дітей, 

сім’ї та молоді  

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 17 депутатів та селищний голова – кворум наявний. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцять шосту чергову сесію 

Великодимерської  селищної ради сьомого скликання. 

 

У зал засідання зайшов депутат Великодимерської селищної ради VII скликання 

Науменко Тарас Григорович та прийняв участь у голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXXVIII чергової сесії  VIІ скликання  

 

Голосували: «ЗА» – 18, «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 I півріччя 2020 року. 

2. Про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного та духовного 

розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади за  I півріччя 2020 року. 

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

у сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2020 рік. 

 4. Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР 

«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2020 рік», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної від 19.12.2019 р. № 655 ХХX-VII. 

5. 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. 

6. Про затвердження Переліків об’єктів оренди комунальної власності 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади. 

7. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2020 рік», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 651 XXX-VII.  

    8. Про внесення змін до Програми  «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади лікарськими  

засобами та медичними виробами на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської 

селищної ради від 19.12.2019 р. № 653 XXX-VII.  



9. Про внесення змін до Програми «Забезпечення безкоштовними інсулінами 

інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

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

654 XXX-VII.  

10. Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374 XVII-

VII, із змінами. 

11. 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. 

12. 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. 

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

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

14. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

15. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність. 

17. Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості. 

18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення двох 

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

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення ТОВ «ГАЛО ГАЗ». 

20. Про надання дозволу на розробку детального плану території для  

будівництва та обслуговування споруди електрозв’язку в с. Бобрик. 

21. Про надання дозволу на розробку детального плану території в  

с. Бобрик. 

22. Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості в с. 

Гайове. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

Голосували: «ЗА» – 18 , «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: 



- Про внесення змін до рішення від 28.05.2020 року № 777 XXХV-VII «Про 

затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг 

Великодимерської селищної ради» 

- Про затвердження графіків роботи центру надання адміністративних послуг 

Великодимерської  селищної ради, його Територіального підрозділу та віддалених 

робочих місць 

- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в смт Велика Димерка, 

по вул. Поштова, 1, для послідуючого укладення договору оренди з ФОП Пуричі 

Л.В.    

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Гришку Віктору Миколайовичу 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по 

вулиці Ніколаєва 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Гришку Віктору Миколайовичу 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по 

вулиці Малинова 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по 

вулиці Павла Поповича 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по 

вулиці Вокзальна 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»: 

Включити до порядку денного питання: 

 

Про внесення змін до рішення від 28.05.2020 року № 777 XXХV-VII «Про затвердження 

Положення про центр надання адміністративних послуг Великодимерської селищної 

ради» «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 графіків роботи центру надання адміністративних послуг 

Великодимерської  селищної ради, його Територіального підрозділу та віддалених 

робочих місць «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 надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в смт Велика Димерка, по 

вул. Поштова, 1, для послідуючого укладення договору оренди з ФОП Пуричі Л.В.   «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 земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Ніколаєва «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 земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Малинова «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 земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Павла Поповича «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 земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Вокзальна «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 

 

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 I півріччя 2020 року. 

2. Про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного та духовного 

розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади за  I півріччя 2020 року. 

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

господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2020 рік. 

4. Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР 

«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2020 рік», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної від 19.12.2019 р. № 655 ХХX-VII. 

5. 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. 

6. Про затвердження Переліків об’єктів оренди комунальної власності Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади. 

7. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2020 рік», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 651 XXX-VII. 

8. Про внесення змін до Програми  «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної 

ради від 19.12.2019 р. № 653 XXX-VII. 

9. Про внесення змін до Програми «Забезпечення безкоштовними інсулінами 

інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської об’єднаної територіальної громади 



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

654 XXX-VII. 

10. Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374 XVII-VII, із змінами. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Про внесення змін до рішення від 28.05.2020 року №777 XXХV-VII «Про 

затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Великодимерської 

селищної ради». 

14. Про затвердження графіків роботи центру надання адміністративних послуг 

Великодимерської  селищної ради, його Територіального підрозділу та віддалених 

робочих місць. 

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

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

16. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних 

ділянок. 

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

ділянок у власність. 

18. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність. 

19. Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості. 

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення двох 

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

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

зміни її цільового призначення ТОВ «ГАЛО ГАЗ». 

22. Про надання дозволу на розробку детального плану території для будівництва та 

обслуговування споруди електрозв’язку в с. Бобрик. 

23. Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Бобрик. 

24. Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості в с. Гайове. 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в смт Велика Димерка, по 

вул. Поштова, 1, для послідуючого укладення договору оренди з ФОП Пуричі Л.В. 

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

зміни її цільового призначення гр. Гришку Віктору Миколайовичу. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Ніколаєва. 



28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Малинова. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Павла Поповича. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Вокзальна. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

1. Слухали: Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету 

Великодимерської селищної ради за I півріччя 2020 року. 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 830 (додається). 

2. Слухали: Про хід виконання Програми соціально-економічного, культурного та 

духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади за  I півріччя 

2020 року. 

Доповідала: Гончаренко Олена Анатоліїна - начальник відділу економіки, інвестицій 

та публічних закупівель 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 831 (додається). 

 

3. 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 Анатоліїна - начальник відділу економіки, 

інвестицій та публічних закупівель 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 832 (додається). 

 

4. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР 

«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2020 рік», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної від 19.12.2019 р. № 655 ХХX-VII. 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 833 (додається). 

 

5. 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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 834 (додається). 



6. Слухали: Про затвердження 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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 835 (додається). 

 

7. Слухали: Про внесення змін до Програми «Турбота на 2020 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 651 XXX-VII 

Доповідала: Яковенко Оксана Михайлівна – начальник відділу соціального 

захисту населення, захисту прав дітей, сім’ї та молоді  

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 836 (додається). 

 

8. Слухали:  Про внесення змін до Програми  «Забезпечення пільгових категорій 

населення Великодимерської об’єднаної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної 

ради від 19.12.2019 р. № 653 XXX-VII. 

Доповідала: Яковенко Оксана Михайлівна – начальник відділу соціального 

захисту населення, захисту прав дітей, сім’ї та молоді  

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 837 (додається) 



9. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Забезпечення безкоштовними інсулінами 

інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р.  

№ 654 XXX-VII. 

Доповідала: Яковенко Оксана Михайлівна – начальник відділу соціального 

захисту населення, захисту прав дітей, сім’ї та молоді  

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 838 (додається). 

 

10. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374 XVII-

VII, із змінами. 

Доповідав: Тугай Андрій Миколайович - 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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 839 (додається). 

 

11. 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 проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 

«ЗА» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 840 (додається). 

 

12. 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 проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

«ЗА» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 841 (додається). 

 

13. Слухали:  Про внесення змін до рішення від 28.05.2020 року № 777 XXХV-VII «Про 

затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Великодимерської 

селищної ради». 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 842 (додається). 

 

14. Слухали:  Про затвердження графіків роботи центру надання адміністративних послуг 

Великодимерської  селищної ради, його Територіального підрозділу та віддалених 

робочих місць 

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» –17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 843 (додається). 



15. 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» –17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 844 (додається). 

 

16. 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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2  

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 845 (додається). 

 

17. 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 основу і в цілому»:  

 

«ЗА» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 846 (додається). 

 

18. 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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 847 (додається). 

19. Слухали:  Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 848 (додається). 

20. Слухали:  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

двох 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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 849 (додається). 

21. Слухали:   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення ТОВ «ГАЛО ГАЗ» 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 850 (додається). 

22. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території для будівництва 

та обслуговування споруди електрозв’язку в с. Бобрик 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 851 (додається). 

23. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Бобрик 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 852 (додається). 

 

24. Слухали: Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості в с. Гайове 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 853 (додається). 

 

25. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в смт Велика 

Димерка, по вул. Поштова, 1, для послідуючого укладення договору оренди з ФОП Пуричі 

Л.В. 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 854 (додається). 

26. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Гришку Віктору Миколайовичу. 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 855 (додається). 

 

27. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Ніколаєва. 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 856 (додається). 

 

28. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Малинова. 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 857 (додається). 

 

29. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Павла Поповича. 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 858 (додається). 

 

30. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в користування на умовах оренди ПАТ «Київобленерго» в смт Велика Димерка по вулиці 

Вокзальна. 

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» – 17 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 859 (додається). 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 38 сесії 7 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. 

 

Засідання закінчено. 

 

Звучить гімн України! 

 

 

Селищний голова                                                                Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


