
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII скликання 

__________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

XXXIII-ї позачергової сесії  VIІ скликання 

24 березня 2020 року   

11:00 

смт Велика Димерка                                                                                                                   

Зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні:  депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні  депутатів: 

Дяченко Р.М. - відрядження 

Гришко В.М. – відрядження 

Нишенко В.М. – відрядження  

Коваленко М.В. – відрядження  

Вяткін М.В. – відрядження  

Кадирова А.Т. – відрядження  

Слуговін І.І. - на лікарняному 

Федоренко А.С. – на лікарняному 

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  

Карчевський О.П. – староста Руднянського старостинського округу 

Драний М.І. – директор КП «Великодимерське» 

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

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

населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності 

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: Бочкарьов А.Б. – селищний  

голова 



 

Головуючий: Запропонував провести реєстрацію депутатів селищної ради. 

                          Зареєстровано 16 депутатів та селищний голова – кворум наявний. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцять першу чергову сесію 

Великодимероської  селищної ради сьомого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXXIII позачергової сесії  VIІ скликання  

 

Голосували: «ЗА» – 16 , «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 та в 

цілому» : 

 

1. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка для покращення 

надання вторинної медичної допомоги населенню Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального 

некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» 

Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради Київської 

області на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 

19.12.2019 р. № 656 XXX-VІI. 

2. 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. 

4. 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. 

 
Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

Голосували: «ЗА» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

 

 

 

 



1. Слухали: Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка для 

покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази 

комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна 

лікарня» Броварської районної ради Київської області та Броварської міської ради 

Київської області на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної 

ради від 19.12.2019 р. № 656 XXX-VІI. 
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» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 742 (додається). 

2. 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. 
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» – 16 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 743 (додається). 

3. 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 проект 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 – 0 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 744 (додається). 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 33 позачергової сесії 7 скликання 

Великодимерської селищної ради були розглянуті. 

 

Засідання закінчено. 

 

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


