
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

16 червня 2020 року                                                         № 21 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання тридцять шостої  

чергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІІ скликання 

 

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», скликати тридцять шосту чергову сесію Великодимерської 

селищної ради VІІ скликання 25 червня 2020 року о 15:00 в приміщенні зали 

засідань селищної ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

1. Про затвердження звіту селищного голови Анатолія БОЧКАРЬОВА 

про роботу Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів за 2019 

рік. 

2. Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок на 

території Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.  

3. Про затвердження Статуту комунального закладу «Бобрицьке 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області в новій редакції. 

4. Про затвердження Статуту комунального закладу «Руднянське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області в новій редакції. 

5. Про затвердження Статуту комунального закладу «Шевченківське 

навчально-виховне об’єднання  «Заклад загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області в новій редакції. 



6. Про затвердження Статуту комунального закладу «Тарасівське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області в новій редакції. 

7. Про затвердження Статуту комунального закладу 

«Великодимерський ліцей» Броварського району Київської області в новій 

редакції. 

8. Про затвердження звіту орієнтовного Плану роботи 

Великодимерської селищної ради за I півріччя 2020 року. 

9. Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської 

селищної ради на II півріччя 2020 року. 

10. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

19.07.2018 р. № 237 XI-VIІ. 

11. Про надання дозволу на списання майна. 

12. Про безоплатне прийняття  до комунальної власності 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади гуртожитку. 

13. 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. 

14. 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, із змінами. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у 

Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», 

затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р.  

№ 659 XXX-VІI, із змінами. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості. 

21. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну 

власність земельних ділянок. 

22. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність. 

23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їх у власність. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення 48 земельних ділянок у користування на умовах оренди в смт 

Велика Димерка. 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення 34 земельних ділянок у користування на умовах оренди в смт 

Велика Димерка. 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення 32 земельних ділянок у користування на умовах оренди в  

с. Тарасівка. 

27. Про затвердження детального плану території забудови земельної 

ділянки площею 1,5585 га для будівництва складського комплексу по 

зберіганню рідкого гелію в межах смт Велика Димерка Броварського району 

Київської області. 

28. Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської 

селищної ради на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Базир Ларисі Олександрівні. 

30. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради  

від 06.02.2020 р. № 710  XХХІ-VІІ «Про затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки в смт Велика Димерка, вул. Паркова, 1/1». 

 

 

 

Селищний голова                                     Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 



 

 

 

Секретар ради                                                                    А. Сидоренко 

 

 

 

Начальник відділу  

правового забезпечення                                         Ю. Ткач 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу  

документообігу, звернень громадян,  

внутрішньої політики та зв’язків із  

засобами масової інформації                                             В. Терлюк 

 

 

 


