
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 10 

X пленарного засідання чергової сесії 

 

Дата: 18 березня 2021 року   

Час: 15:00 

Місце проведення: смт Велика Димерка                                                                                                                   

зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні: депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні 7 депутатів та селищний голова Бочкарьов А.Б.: 

Васюк А.Г. – відрядження 

Стеценко Є.А. – відрядження 

Франків Б.І. – відрядження 

Гришко В.С. – відрядження 

Зінченко С.А. – відрядження  

Рубанка А.І. – відрядження  

Фещун О.В. – відрядження  

 

Запрошені та присутні: 

 

Губський М.І. – заступник селищного голови 

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

Бобко Ю.М. – староста Богданівського старостинського округу 

Примак Р.П. – староста Гоголівського старостинського округу 

Костира Ю.А. – староста Русанівського старостинського округу 

Шевченко С.П. – староста Світильнянського старостинського округу 

Косенко О.В. – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради 

Плотнікова Г.В. – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та 

розвитку інфраструктури 

Рубанка О.М. – начальник відділу земельних ресурсів та екології 

Литвиненко В.В. – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

Гаркуша А.М. – кориспондент КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради 

Андрієвський Д.В. – співробітник ТОВ «Ем Ай Ті» 

 



Відповідно до статтей 31 Регламенту роботи Великодимерської селищної ради VIII 

скликання, відкрите голосування здійснюється у режимі поіменного голосування за допомогою 

Системи «Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів. 

 

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: Антоніна Миколаївна Сидоренко – 

секретар селищної ради. 

 

Головуюча: Запропонувала відкрити десяту позачергову сесію Великодимерської  

селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття X  позачергової сесії  VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуюча: Запропонувала перейти до голосування за порядок денний «за основу»: 

 

1. Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу засновників 

комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради 

Київської області. 

2. Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу. 

3. Про надання дозволу на списання комунального майна. 

4. Про передачу функцій замовника. 

5. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

6. 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. 

7. Про включення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів Виконавчого 

комітету Великодимерської селищної ради. 

8. Про звільнення директора комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа». 

9. Про призначення директора комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа». 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкиу разі зміни її 

цільового призначення гр. Криворучко Людмили Петрівни. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Кучми Олександра Олександровича. 

 



 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

 

Голосували: «ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуюча: внесла пропозицію щодо змін та доповнень до порядку денного, а саме: 

Виключення з порядку денного питання : 

Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу. 

 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію виключити проект рішення з розгляду на 

пленарному засіданні. Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

- «ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуюча: Запропонувала перейти до голосування за порядок денний «за основу» : 

 

1. Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу засновників 

комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської районної ради 

Київської області. 

2. Про надання дозволу на списання комунального майна. 

3. Про передачу функцій замовника. 

4. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

5. 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. 

6. Про включення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів Виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

7. Про звільнення директора комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа». 

8. Про призначення директора комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа». 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкиу разі зміни її 

цільового призначення гр. Криворучко Людмили Петрівни. 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Кучми Олександра Олександровича. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

 

Голосували: «ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



1. Слухали: Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу 

засновників комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Броварської 

районної ради Київської області. 

Доповідала: Сидоренко Антоніна Миколаївна – секретар ради. 

 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 279 (додається). 

2. Слухали:  Про надання дозволу на списання комунального майна. 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального  

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 280 (додається). 

3. Слухали:  Про передачу функцій замовника. 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального  

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 281 (додається). 

 

4. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна – начальник відділу капітального  

будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 282 (додається). 

 

5. Слухали: Про включення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів 

Виконавчого комітету Великодимерської селищної ради. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 283 (додається). 

 

6. Слухали: 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. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 284 (додається). 

 

7. Слухали:  Про звільнення директора комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа». 

Доповідала: Сидоренко Антоніна Миколаївна – секретар ради. 

 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 285 (додається). 

 

8. Слухали:  Про призначення директора комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа». 

Доповідала: Сидоренко Антоніна Миколаївна – секретар ради. 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 



Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 286 (додається). 

9. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянкиу разі зміни її цільового призначення гр. Криворучко Людмили Петрівни. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович - начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 287 (додається). 

10. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Кучми Олександра Олександровича. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович - начальник відділу земельних ресурсів та 

екології. 

  

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

«ЗА» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 288 (додається). 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 10 сесії 8 скликання Великодимерської 

селищної ради були розглянуті. Засідання закінчено. Звучить гімн України! 

 

Відеотрансляція пленарного засіданням за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=k_mmYcsCdeY 

 

 

 

Секретар ради                                                                        Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


