
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

06 грудня 2019 року              смт Велика Димерка                         № 27 

 

Про скликання тридцятої 

чергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІІ скликання 

 

  

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

Україні», скликати тридцяту чергову сесію Великодимерської селищної ради 

VІІ скликання 19 грудня 2019 року о 14:00 в приміщенні зали засідань 

селищної ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

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 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. 

 

 

Селищний голова                                     Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 


