ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIII скликання
_________________________________________________________________________________
П Р О Т О К О Л № 13
XIII пленарного засідання позачергової сесії
Дата: 27 травня 2021 року
Час: 15:00
Місце проведення: смт Велика Димерка
зал засідань
Загальний склад ради: 26 депутатів
Присутні на пленарному засіданні:
Анатолій Бочкарьов – селищний голова
Депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання
Микола Губський – заступник селищного голови
Олександр Куценко - заступник селищного голови
Ігор Сапожко – голова Броварської міської ради
Петро Бабич – заступник голови Броварської міської ради
Юрій Безпалий - староста Богданівського старостинського округу
Наталія Карпенко– староста Плосківського старостинського округу
Володимир Йовенко – староста Шевченківського старостинського округу
Юрій Костира – староста Русанівського старостинського округу
Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради
Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності
та розвитку інфраструктури
Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології
Анатолій Гаркуша – спеціаліст КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради
Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради
Денис Андрієвський – співробітник ТОВ «Ем Ай Ті»
Відсутні на пленарному засіданні 8 депутатів:
Наталія Бреус – відрядження
Олександр Миронець – відрядження
Тарас Науменко – відрядження
Анатолій Рубанка – відрядження
Світлана Кузьмик – відрядження
Галина Шибіко – відпустка
Олег Ткаченко – відпустка
Юлія Рябченко – відпустка

Кожен депутат отримав персональний пульт під власноручний підпис у відомості
отримання персонального пульту. Депутати селищної ради та селищний голова зареєстувалися
за допомогою Системи «Рада Голос» у режимі: «Реєстрація» у кількості 19 осіб. Кворум
наявний.
Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович Бочкарьов –
селищний голова.
Головуючий: Відповідно до статтей 31 та 46 Регламенту роботи Великодимерської селищної
ради 8 скликання відкрите голосування здійснюється у режимі поіменного голосування за
допомогою Системи «Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів.
Головуючий: Запропонував відкрити тринадцяту позачергову сесію Великодимерської
селищної ради восьмого скликання.
ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XIII позачергової сесії VIIІ скликання.
Голосували: «ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2
Не брали участь у голосуванні – 0
Звучить гімн України!
Затвердження порядку денного:
Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу» :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської селищної
ради за І квартал 2021 року.
Про звіт директора початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу
«Школа мистецтв» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області
філія Великодимерської селищної ради за 2020 рік.
Про затвердження структури комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа»
Великодимерської селищної ради.
Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
Про внесення змін до Переліків об’єктів оренди комунальної власності
Великодимерської територіальної громади.
Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу.
Про передачу комунального майна з балансу на баланс.
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 р. № 111
V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків
до нього.
Про затвердження детального плану території ТОВ «ВТД ЮВЕНТА» в
смт Велика Димерка Броварського району Київської області.
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки площею
12,8277 га ТОВ «Солар Вейв» в смт Велика Димерка Броварського району Київської
області.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок.
Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність.
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу
їх у власність.
Про надання дозволу на виготовлення експертної оцінки земельної ділянки земель
комунальної власності в с. Залісся, вул. Київська, 1.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради.
Про затвердження проекту землеустрою щодо формування земельної ділянки
комунальної власності площею 0,3352 га для розміщення та експлуатації об’єктів
дорожнього сервісу (автомийка) в смт Велика Димерка по вул. Соборна.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення в с. Тарасівка, вул. Франка, 2.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. 9 січня
Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в
с. Богданівка з ПАТ «МТС Україна».
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі
зміни їх цільового призначення гр. Барана Олександра Вікторовича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Долі Ніни Петрівни.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Чабура Святослава Валерійовича.

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:
Голосували: «ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: вніс пропозицію щодо змін та доповнень до порядку денного, а саме:
1. Включення до порядку денного питання :
Про зміну Засновників та розподіл часток Засновників Комунального некомерційного
підприємства «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ».
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
- Не брали участь у голосуванні – 0

2. Включення до порядку денного питання :
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності
Великодимерської селищної ради в с. Плоске, вул. Київська, 4.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
- Не брали участь у голосуванні – 0
3. Включення до порядку денного питання :
Про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво у сфері надання
адміністративних послуг.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
- Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому»:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Про зміну Засновників та розподіл часток Засновників Комунального некомерційного
підприємства
«БРОВАРСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА
КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ»
БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської селищної
ради за І квартал 2021 року.
Про звіт директора початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу
«Школа мистецтв» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області
філія Великодимерської селищної ради за 2020 рік.
Про затвердження структури комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа»
Великодимерської селищної ради.
Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
Про внесення змін до Переліків об’єктів оренди комунальної власності
Великодимерської територіальної громади.
Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу.
Про передачу комунального майна з балансу на баланс.
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 111 VVIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до
нього.
Про затвердження детального плану території ТОВ «ВТД ЮВЕНТА» в
a.
смт Велика Димерка Броварського району Київської області.
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки площею
12,8277 га ТОВ «Солар Вейв» в смт Велика Димерка Броварського району Київської
області.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.
Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок.
Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність.
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу
їх у власність.
Про надання дозволу на виготовлення експертної оцінки земельної ділянки земель
комунальної власності в с. Залісся, вул. Київська, 1.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради в с. Плоске, вул. Київська, 4.
Про затвердження проекту землеустрою щодо формування земельної ділянки
комунальної власності площею 0,3352 га для розміщення та експлуатації об’єктів
дорожнього сервісу (автомийка) в смт Велика Димерка по вул. Соборна.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення в с. Тарасівка, вул. Франка, 2.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. 9 січня.
Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в с. Богданівка з ПАТ
«МТС Україна».
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі
зміни їх цільового призначення гр. Барана Олександра Вікторовича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Долі Ніни Петрівни.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Чабура Святослава Валерійовича.
Про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво у сфері надання
адміністративних послуг.

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
1. Слухали: Про зміну Засновників та розподіл часток Засновників Комунального
некомерційного підприємства «БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ»
БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».
Головуючий запросив до слова голову Броварської міської ради Ігоря Сапожка, який пояснив
актуальність та необхідність прийняття рішення Про зміну Засновників та розподіл часток
Засновників
Комунального
некомерційного
підприємства
«БРОВАРСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» та відповів на всі
поставлені запитання.
ДОПОВІДАВ: Олександр КУЦЕНКО – заступник селищного голови.
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» – 15, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 3
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 368 (додається).
2. Слухали: Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету
Великодимерської селищної ради за І квартал 2021 року.
ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 369 (додається).
3. Слухали: Про звіт директора початкового спеціалізованого мистецького навчального
закладу «Школа мистецтв» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області
філія Великодимерської селищної ради за 2020 рік.
ДОПОВІДАЛА: Ніна ПИСЛЯК – директор початкового спеціалізованого мистецького
навчального закладу «Школа мистецтв» Калинівської селищної ради Броварського району
Київської області.
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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 2
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 370 (додається).
4. Слухали: Про затвердження структури комунального закладу «Дитячо-юнацька
спортивна школа» Великодимерської селищної ради.
ДОПОВІДАВ: Руслан МИШКО – директор КЗ «ДЮСШ» 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 371 (додається).

5. Слухали: Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах
освіти Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів Великодимерської
селищної ради.
Головуючий: поставила 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 372 (додається).
6. Слухали: Про внесення змін до Переліків об’єктів оренди комунальної власності
Великодимерської територіальної громади.
ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина – 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 373 (додається).
7. Слухали: Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу.
ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина – 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 374 (додається).
8. Слухали: Про передачу комунального майна з балансу на баланс.
ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина – 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 375 (додається).
9. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від
24.12.2020 № 111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік»
та додатків до нього.

ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 376 (додається).
10. Слухали: Про затвердження детального плану території ТОВ «ВТД ЮВЕНТА» в смт
Велика Димерка Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАЛА: Тетяна МАЛЬЦЕВА – начальник відділу містобудування та архітектури.
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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 377 (додається).
11. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної
ділянки площею 12,8277 га ТОВ «Солар Вейв» в смт Велика Димерка Броварського району
Київської області.
ДОПОВІДАЛА: Тетяна МАЛЬЦЕВА – начальник відділу містобудування та архітектури.
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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 378 (додається).
12. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 379 (додається).
13. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 380 (додається).
14. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуючий: поставила 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» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 381 (додається).
15. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та передачу їх у власність.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» –16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 382 (додається).
16. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення експертної оцінки земельної ділянки
земель комунальної власності в с. Залісся, вул. Київська, 1.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 383 (додається).
17. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 384 (додається).

18. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради в с. Плоске, вул. Київська, 4.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 385 (додається).
19. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо формування земельної
ділянки комунальної власності площею 0,3352 га для розміщення та експлуатації об’єктів
дорожнього сервісу (автомийка) в смт Велика Димерка по вул. Соборна.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 386 (додається).
20. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у разі зміни її цільового призначення в с. Тарасівка, вул. Франка, 2.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Фещун Олександр Валерійович
повідомив про конфлікт інтересів та про те, що прийматиме участь у голосуванні відповідно до
частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
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» – 15, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 387 (додається).
21. Слухали:
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. 9
січня.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Коваленко Марина Вікторівна
повідомила про конфлікт інтересів та про те, що прийматиме участь у голосуванні відповідно до
частини першої статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Головуючий: поставила 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 388 (додається).
22. Слухали: Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в с.
Богданівка з ПАТ «МТС Україна».
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 389 (додається).
23. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у разі зміни їх цільового призначення гр. Барана Олександра Вікторовича.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 390 (додається).
24. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Долі Ніни Петрівни.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 391 (додається).
25. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у разі зміни її цільового призначення гр. Чабура Святослава Валерійовича.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 392 (додається).
26. Слухали: Про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво у сфері

надання адміністративних послуг.
ДОПОВІДАВ: РУБАНКА Олександр – начальник відділу земельних ресурсів 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 393 (додається).
27. РІЗНЕ:
Було розглянуто депутатське звернення голови депутатської фракції ПП «Європейська
солідарність» Рогового Івана Володимировича.
У зверненні йшлося про звинувачення нинішньої влади у шаленому підвищенні цін,
тарифів на ЖКП, газ та електрику для населення. Мета ЗЕ-уряду – зекономити кошти на
зубожінні українців, суттєво скоротити кількість субсидіантів та спрямувати «зекономлені»
кошти на корупційні схеми типу «Великого крадівництва».
З огляду на це, голова фракції просить депутатів Великодимерської селищної ради VIII
скликання підтримати вимогу від Уряду негайно:
– Скасувати постанову щодо нововведень в оформленні та призначенні субсидій;
– Переоформити всім субсидіантам на новий термін належні їм субсидії в автоматичному
режимі;
– Відмовитися від подачі декларацій субсидіантами, натомість здійснювати призначення
субсидій, використовуючи бази даних органів державної влади, Пенсійного фонду, Державної
фіскальної служби;
– Повернути нормативи нарахування субсидій, які діяли в опалювальні періоди 2016-18
років;
– Внести на розгляд ВРУ проект Змін до Закону про держбюджет на 2021 з метою
додаткового фінансування програми субсидій в Україні.
Депутати ознайомилися із зверненням.
Всі питання, які виносились на розгляд 13 сесії 8 скликання Великодимерської селищної
ради були розглянуті. Засідання закінчено.
Звучить гімн України!
Відеозапис пленарного засідання можна переглянути за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=JEydmfBdQM4
Селищний голова

Анатолій БОЧКАРЬОВ

