
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

14 листопада 2019 року              смт Велика Димерка                         № 23 
 

Про скликання двадцять дев’ятої 

позачергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІІ скликання 

 

  

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

Україні», скликати двадцять дев’яту позачергову сесію Великодимерської 

селищної ради VІІ скликання 21 листопада 2019 року о 15:00 в приміщенні 

зали засідань селищної ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

1. 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. 

2. Про внесення змін до Програми «Соціальний захист населення на 

2019 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 

20.12.2018 р. № 376 XVIII-VII. 

3. 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. 

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 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 2019 рік», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 18.04.2019 р. № 463 XXIII-VII. 

   6. 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. 

7. 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. 

8. Про затвердження порядку і нормативів відрахування 

господарськими організаціями до місцевого бюджету частини прибутку 

(доходу). 

    9. Про надання згоди на передачу майна з державної в комунальну 

власність. 

    10. Про внесення змін до посадового складу комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади. 

11. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості. 

12. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну 

власність земельних ділянок. 

13. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність. 

14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу її у власність. 

15. Про розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, що перебуває в оренді ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ СОЮЗ" та 

надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення 

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

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення ТОВ «СІ ЕЙ ЕНЕРДЖИ». 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення двадцяти 

шести земельних ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ 

«Київобленерго». 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення чотирьох 

земельних ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ „Київобленерго“. 



19. 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. 

20. Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0, 0578 га, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі в смт 

Велика Димерка, вул. Паркова, 1В, Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області. 

21. Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

площею 0, 6200 га, для проведення реконструкції з розширенням комплексу 

по переробці зерна для розміщення адміністративно-складської будівлі по 

вул. Київська, 16, в с. Шевченкове, Броварського району Київської області. 

22. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

формування земель комунальної власності територіальної громади в смт 

Велика Димерка. 

23. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності Великодимерської 

селищної ради.  

    24. Про затвердження детального плану території земельних ділянок 

площею 0, 2777 га, для реконструкції цеху з виробництва хлібобулочних 

виробів в с. Жердова по вул. М. Заньковецької, 41. 

25. Про внесення змін до рішення Жердівської сільської ради від 

16.06.2009 р. № 289 XXV-VII. 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Гладкої Ольги Олегівни. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Ващенко Валентини 

Миколаївни. 

28. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт 

Велика Димерка гр. Стеценко Тетяні Сергіївні. 

 

 

 

Селищний голова                                     Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 
 

 


