
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VII скликання 

__________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

XXX-ї чергової сесії  VIІ скликання 

19 грудня 2019 року   

14:00 

смт Велика Димерка                                                                                                                   

Зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні:  депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні депутати: 

Гришко В.М. – відрядження 

Стеценко Є.А. – відрядження  

Коваленко М.В. – відрядження  

Герасименко В.В. – відрядження  

Іванов Д.Д. – причина відсутності невідома 

Депутата VII скликання округу № 3 НЕ ОБРАНО  

 

Запрошені та присутні: 

 

Прянішнікова К.В. – перший заступник селищного голови 

Губський М.І. –  заступник селищного голови  

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

Карчевський О.П. – староста Руднянського 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 

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

сім’ї та молоді 

Кузьмик С.Г. – головний спеціаліст сектору з питань культури та спорту 

Москаленко Ю.М. – керуюча справами  

Литвиненко В.В. – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

Шибіко Р.М. - депутат Броварської районної 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 19 депутатів та селищний голова – кворум наявний. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити тридцяту чергову сесію Великодимероської  

селищної ради сьомого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXX чергової сесії  VIІ скликання  

 

Голосували: «ЗА» – 20 , «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 хід виконання Програми «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 2018-2019 роки». 

2. Про хід виконання Програми «Розвиток культури у Великодимерській 

об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік».  

3. Про хід виконання Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на 

території Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

4. Про хід виконання Програми «Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

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

5. Про внесення змін до Програми «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 2018 - 2019 роки», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 11.12.2018 р. № 357 XVII-VII. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей закладів освіти 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 377 XVІІІ-VІI. 

9. 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. 

10. 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. 

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

духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 382 XVIII-

VII, із змінами. 

12. 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. 

13. Про затвердження Програми «Охорона довкілля та раціональне використання     

природних ресурсів Київської області на 2020-2022 роки». 

14. Про затвердження Програми «Турбота на 2020 рік». 

15. Про затвердження Програми «Соціальний захист населення на 2020 рік». 

16. Про затвердження Програми  «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2020 рік». 

17. Про затвердження Програми «Забезпечення безкоштовними інсулінами 

інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік». 

18. Про затвердження 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». 

19. Про затвердження 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». 

20. Про затвердження Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

21. Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Великодимерської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

22. Про затвердження Програми «Розвиток культури у Великодимерській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік». 



23. Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на 

території Великодимерської об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік». 

24. Про затвердження Програми «Навчання, підготовка, підвищення кваліфікації 

виборних та посадових осіб Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік». 

25. Про затвердження Програми «Забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів Великодимерською селищною радою Броварського району 

Київської області на 2020 рік». 

26. Про затвердження Програми «Фінансування проведення заходів профілактики 

та ліквідації африканської чуми свиней (АЧС) Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2024 роки». 

27. Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного і духовного 

розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік. 

28. Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік . 

29. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (інші субвенції з 

місцевого бюджету). 

30. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок 

коштів медичної субвенції). 

31. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції з 

місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування). 

32. Про співфінансування проекту. 

33. Про затвердження звіту орієнтовного Плану роботи Великодимерської 

селищної ради за II півріччя 2019 року. 

34. Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради 

на I півріччя 2020 року. 

35. Про впорядкування умов оплати праці селищного голови, заступників 

селищного голови та секретаря селищної ради на 2020 рік. 

36. Про затвердження структури та загальної чисельності  виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

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

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

38. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

39. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

40. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу її у власність. 

41. Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в с. Бобрик по вул. Козацька. 

42. Про надання дозволу на розробку детального плану території в  

смт Велика Димерка гр. Шпака Олега Вікторовича. 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Моренко Олександра Васильовича. 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Безсмертної Валентини Євгеніївни. 

45. Різне. 



 
Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Головуючий: Наголосив про зміни та доповнення до порядку денного: 

 

1.  ВИКЛЮЧИТИ з порядку денного питання: 

 

- «Про хід виконання Програми «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 2018-2019 роки» 

 

2. ВКЛЮЧИТИ  до порядку денного додаткові питання: 

 

- Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс 

- Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення в смт Велика Димерка, вул. Заліська 

- Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади до 2030 року 

- Про прогноз бюджету Великодимерської селищної ради на 2021-2022 роки 

 

Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ» : 

 

1. Виключити з порядку денного питання: 

 

- «Про хід виконання Програми «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 2018-2019 роки» «за пропозицію»: 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

Голосували: «ЗА» – 20 , «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 передачу майна комунальної 

власності з балансу на баланс» «за пропозицію»  



 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 Голосували: «ЗА» – 20 , «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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення в смт Велика Димерка, вул. Заліська» «за пропозицію»:  

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –20 , «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 затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку та клімату Великодимерської об’єднаної територіальної 

громади до 2030 року» «за пропозицію»:  

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –20 , «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 прогноз бюджету 

Великодимерської селищної ради на 2021-2022 роки» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

 «ЗА» –20 , «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 хід виконання Програми «Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік»  

2. Про хід виконання Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на території 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»  

3. Про хід виконання Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки 

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

4. Про внесення змін до Програми «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 2018 - 2019 роки», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 11.12.2018 р. № 357 XVII-VII 

5. 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 

6. 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 

7. Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей закладів освіти 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 377 XVІІІ-VІI 

8. 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 

9. 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 

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

розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 382 XVIII-VII, із змінами 

11. 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 

12. Про затвердження Програми «Охорона довкілля та раціональне використання     

природних ресурсів Київської області на 2020-2022 роки» 
13. Про затвердження Програми «Турбота на 2020 рік» 

14. Про затвердження Програми «Соціальний захист населення на 2020 рік» 

15. Про затвердження Програми «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2020 рік» 



16. Про затвердження Програми «Забезпечення безкоштовними інсулінами 

інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік» 

17. Про затвердження 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» 

18. Про затвердження 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» 

19. Про затвердження Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

20. Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Великодимерської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

21. Про затвердження Програми «Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік» 

22. Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на території 

Великодимерської об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік» 

23. Про затвердження Програми «Навчання, підготовка, підвищення кваліфікації 

виборних та посадових осіб Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік» 

24. Про затвердження Програми «Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих 

документів Великодимерською селищною радою Броварського району Київської області 

на 2020 рік» 

25. Про затвердження Програми «Фінансування проведення заходів профілактики та 

ліквідації африканської чуми свиней (АЧС) Великодимерської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2024 роки» 

26. Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного і духовного 

розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік 

27. Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік  

28. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (інші субвенції з місцевого 

бюджету) 

29. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції) 

30. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції з місцевого 

бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об`єктів спільного користування) 

31. Про співфінансування проекту 

32. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс 

33. Про затвердження звіту орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради 

за II півріччя 2019 

34. Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради на I 

півріччя 2020 року 

35. Про впорядкування умов оплати праці селищного голови, заступників селищного 

голови та секретаря селищної ради на 2020 рік 



36. Про затвердження структури та загальної чисельності  виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 

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

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості 

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

ділянок 

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

ділянок у власність 

40. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу її у власність 

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

зміни її цільового призначення в смт Велика Димерка, вул. Заліська 

42. Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності в с. Бобрик по вул. Козацька 

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

Шпака Олега Вікторовича 

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

зміни її цільового призначення гр. Моренко Олександра Васильовича 

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

зміни її цільового призначення гр. Безсмертної Валентини Євгеніївни 

46. Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади до 2030 року 

47. Про прогноз бюджету Великодимерської селищної ради на 2021-2022 роки 

48. Різне 

 

 

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

об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік», затвердженої рішенням Великодимерської 

селищної ради від 20.12.2018 р. № 378 XVIII-VII, із змінами 

Доповідала: Кузьмик Світлана Григорівна – головний спеціаліст сектору з питань 

культури та спорту  

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 639 (додається). 

2. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на 

території Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 379 XVІІІ-VІI, із змінами 

Доповідала: Кузьмик Світлана Григорівна – головний спеціаліст сектору з питань 

культури та спорту 



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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 640 (додається). 

3. Слухали:  Про хід виконання Програми «Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

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

Доповідав: Тугай Андрій Миколайович - начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності                                                   

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 641 (додається). 

4. Слухали:  Про внесення змін до Програми «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 2018 - 2019 роки», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 11.12.2018 р. № 357 XVII-VII 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 642 (додається). 

5. 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 проект рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

«ЗА» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 643 (додається). 

6. 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 

Доповідав: Тугай Андрій Миколайович - начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності                                                   
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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 644 (додається). 

7. Слухали: Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей закладів 

освіти Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 377 XVІІІ-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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 645 (додається). 

8. 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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 646 (додається). 

9. 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 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 647 (додається). 

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

духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 382 XVIII-

VII, із змінами 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 648 (додається). 

11. 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 проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 649 (додається). 

12. Слухали: Про затвердження Програми «Охорона довкілля та раціональне 

використання природних ресурсів Київської області на 2020-2022 роки». 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 650 (додається). 

13. Слухали:  Про затвердження Програми «Турбота на 2020 рік». 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 651 (додається). 

14. Слухали:  Про затвердження Програми «Соціальний захист населення на 2020 рік». 

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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 652 (додається). 

15. Слухали:  Про затвердження Програми  «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2020 рік». 

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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 653 (додається). 

 

16. Слухали:  Про затвердження Програми «Забезпечення безкоштовними інсулінами 

інсулінозалежних хворих жителів Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік». 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 654 (додається). 

17. Слухали:  Про затвердження 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». 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 655 (додається). 



18. Слухали:  Про затвердження 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». 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 656 (додається). 

19. Слухали:  Про затвердження Програми «Організація харчування дітей в закладах 

освіти Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

Доповідала: Кузьмик Світлана Григорівна – головний спеціаліст сектору з питань 

культури та спорту  

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 657 (додається). 

20. Слухали:  Про затвердження Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Великодимерської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

Доповідала: Кузьмик Світлана Григорівна – головний спеціаліст сектору з питань 

культури та спорту  

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 658 (додається). 

21. Слухали:   Про затвердження Програми «Розвиток культури у Великодимерській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік». 



Доповідала: Кузьмик Світлана Григорівна – головний спеціаліст сектору з питань 

культури та спорту  

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 659 (додається). 

22. Слухали: Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на 

території Великодимерської об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік». 

Доповідала: Кузьмик Світлана Григорівна – головний спеціаліст сектору з питань 

культури та спорту  

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 660 (додається). 

23. Слухали: Про затвердження Програми «Навчання, підготовка, підвищення 

кваліфікації виборних та посадових осіб Великодимерської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік». 

Доповідала: Москаленко Юлія Миколаївна – керуюча справами виконкому 

Великодимерської селищної ради 
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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 661 (додається). 

24. Слухали: Про затвердження Програми «Забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів Великодимерською селищною радою Броварського району 

Київської області на 2020 рік». 

Доповідав: Ткач Юрій Валерійович – начальник відділу правового забезпечення 
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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 662 (додається). 

25. Слухали: Про затвердження Програми «Фінансування проведення заходів 

профілактики та ліквідації африканської чуми свиней (АЧС) Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2024 роки». 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 663 (додається). 

26. Слухали: Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного і 

духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади  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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 664 (додається). 

27. Слухали:   Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік . 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 665 (додається). 



28. Слухали: Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (інші субвенції з 

місцевого бюджету). 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 666 (додається). 

29. Слухали: Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок 

коштів медичної субвенції). 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 667 (додається). 

30. Слухали: Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції з 

місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування). 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 668 (додається). 

31. Слухали: Про співфінансування проекту. 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 669 (додається). 

32. 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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 670 (додається). 

33. Слухали: Про затвердження звіту орієнтовного Плану роботи Великодимерської 

селищної ради за II півріччя 2019 року. 

Доповідала: Сидоренко Антоніна Миколаївна – секретар ради 
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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 671 (додається). 

34. Слухали: Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної 

ради на I півріччя 2020 року. 

Доповідала: Сидоренко Антоніна Миколаївна – секретар ради 
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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 672 (додається). 



35. Слухали: Про впорядкування умов оплати праці селищного голови, заступників 

селищного голови та секретаря селищної ради на 2020 рік. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів     

 

Секретар Великодимерської селищної ради Сидоренко А.М. та селищний голова 

Бочкарьов А.Б. публічно оголосили про конфлікт інтересів та прийняли участь у 

голосуванні за дане рішення. 

 

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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 673 (додається). 

36. Слухали: Про затвердження структури та загальної чисельності  виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

Доповідала: Москаленко Юлія Миколаївна – керуюча справами виконкому 

Великодимерської селищної ради 
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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 674 (додається). 

37. 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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 675 (додається). 

38. 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 – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 676 (додається). 

39. 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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 677 (додається). 

40. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її 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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 678 (додається). 

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

у разі зміни її цільового призначення в смт Велика Димерка, вул. Заліська 

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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 679 (додається). 

42. Слухали: Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в с. Бобрик по вул. Козацька 

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» –20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 680 (додається). 

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

Димерка гр. Шпака Олега Вікторовича 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 681 (додається). 

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

у разі зміни її цільового призначення гр. Моренко Олександра Васильовича 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 682 (додається). 

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

у разі зміни її цільового призначення гр. Безсмертної Валентини Євгеніївни. 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 683 (додається). 

46. Слухали: Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади до 2030 року. 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 684 (додається). 

47. Слухали: Про прогноз бюджету Великодимерської селищної ради на 2021-2022 роки. 

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» – 20 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 685 (додається). 

 

 

 

 



48. РІЗНЕ. 

 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 30 сесії 7 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. 

 

 

Засідання закінчено. 

 

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

Секретар ради                                                                      Антоніна СИДОРЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


