
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

25 вересня 2020 року                                                         № 28 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання сорокової 

чергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІІ скликання 

 

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

Україні», скликати сорокову чергову сесію Великодимерської селищної ради 

VІІ скликання 08 жовтня 2020 року о 15:00 в приміщенні зали засідань 

селищної ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

1. Про хід виконання Програми «Турбота на 2020 рік». 

2. Про хід виконання Програми «Соціальний захист населення на  

2020 рік». 

3. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2020 рік». 

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

2020 рік». 

5. 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». 

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». 

7. 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. 

8. Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади. 

9. Про передачу в оренду нежитлових приміщень. 

10. Про передачу комунального майна з балансу на баланс. 

11. Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу. 

12. 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. 

13. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

20.06.2019 року № 500 XXV-VII «Про заборону продажу у нічний час пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб`єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на 

території Великодимерської ОТГ. 

14. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості. 

15. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну 

власність земельних ділянок. 

16. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність. 

17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їх у власність. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ «Київобленерго». 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Драному Миколі Івановичу.  

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Романько Надії 

Володимирівні. 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення гр. Ляху Сергію Петровичу. 

 

 

 

В.о. селищного голови                                    Микола ГУБСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Секретар ради                                                                    А. Сидоренко 

 

 

 

Начальник відділу  

правового забезпечення                                         Ю. Ткач 

 

 

 

Начальник відділу документообігу,  

звернень громадян, внутрішньої  

політики та зв’язків із  

      засобами масової інформації                                             С. Красіна 

 

 

 


