ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIII скликання
_________________________________________________________________________________
П Р О Т О К О Л № 12
VIII пленарного засідання позачергової сесії
Дата: 29 квітня 2021 року
Час: 11:00
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
Юлія Москаленко – керуюча справами виконавчого комітету (секретар виконкому)
Микола Литвин - староста Бобрицького старостинського округу
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
Ірина Хитра – в.о. начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту
Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності
та розвитку інфраструктури
Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології
Андрій Тугай – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту
населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності
Антоніна Корнієнко – керівник ГО «Створені дія ти»
Члени ГО «Створені дія ти»
Представники КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня»
Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради
Денис Андрієвський – співробітник ТОВ «Ем Ай Ті»
Відсутні на пленарному засіданні 7 депутатів:
Владислав Гришко – відрядження
Сергій Зінченко – відрядження
Богдан Франків – відрядження
Сергій Компанець– відрядження

Марина Коваленко – відпустка
Олександр Воєвуцький – відпустка
Відповідно до статтей 31 та 46 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: Анатолій Борисович Бочкарьов –
селищний голова.
Головуючий: Шановні колеги і запрошені!
СЛОВО НАДАЄТЬСЯ голові Великодимерської селищної ТВК – ДЯЧЕНКО ГАЛИНІ
ІВАНІВНІ.
ДЯЧЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА: ЗАЧИТАЛА ПОСТАНОВУ Великодимерської селищної ТВК
від 16 квітня 2021 року № 54 «Про заміщення депутата Великодимерської селищної ради
Броварського району Київської області, повноваження якого достроково припинено».
Головуючий: згідно частини 6 статті 283 Виборчого кодексу України, оголошене рішення
Великодимерської селищної територіальної виборчої комісії Броварського району Київської
області є підставою для набуття повноважень та складення присяги депутата Великодимерської
селищної ради 8 скликання Куценка Євгенія Олександровича.
Депутат запрошується до присяги! (ЗАЧИТАВ ПРИСЯГУ ТА СКРІПИВ ЇЇ ПІДПИСОМ).
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.
Депутата Куценка Євгенія Олександровича запросили отримати персональний електронний
пульт за особистим підписом у відомості про реєстрацію депутатів Великодимерської
селищнної ради та зареєструватися у системі.
Головуючий: Запропонував відкрити дванадцяту чергову сесію Великодимерської
селищної ради восьмого скликання.
ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XII чергової сесії VIIІ скликання.
Голосували: «ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
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.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

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 надання згоди на співробітництво між територіальними громадами.
Про внесення змін до структури та чисельності Управління освіти, культури, молоді та
спорту Великодимерської селищної ради.
Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської територіальної
громади на 2021 рік».
Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення
Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки».
Про надання дозволу КП «Великодимерське» на списання з балансу багатоквартирних
будинків.
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 04 березня 2021
року № 232 IX-VIII «Про прийняття майна спільної власності територіальних громад, сіл,
селищ Броварського району у комунальну власність Великодимерської територіальної
громади».
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 04 березня 2021
року № 234 IX-VIII «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 внесення змін до складу постійних комісій Великодимерської селищної ради VIII
скликання.
Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Великодимерської
селищної ради.
Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Великодимерської
селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради.
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 затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в смт Велика
Димерка, вул. Паркова, 12.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель загального користування ОК
«Форест Камп».
Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в
с. Богданівка по вул. Хоменка, 28.

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування в с. Бобрик, по вул. Соборності
24.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Яковенко Надії Петрівни.
25.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Лазаренка Любомира Володимировича.
26.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Лунькова Дмитра Миколайовича.
27.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у разі зміни її цільового призначення гр. Губського Олександра Миколайовича.
28.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Жмінько Ольги Корніївни.
29.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Кроль Ольги Миколаївни.
30.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у разі зміни її цільового призначення гр. Усача Андрія Дмитрійовича.
23.

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:
Голосували: «ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: вніс пропозицію щодо змін та доповнень до порядку денного, а саме:
1. Виключення з 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 зауважив на тому, що відповідно до звернення директора КНП «Броварська БКЛ»
БРР БМР Валентина Багнюка, виникла необхідність виключити дане питання із порядку
денного та доопрацювати статут Комунального некомерційного підприємства «БРОВАРСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», а саме виключити пункти:
1.3; 7.1; 7.2; 7.4.3; 7.6; 12.1 та доповнити нову редакцію статута пунктами 7.9; 7.10. Після
відповідного корегування питання буде включене до порядку денного наступної сесії
Великодимерської селищної ради.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
2. Виключення з порядку денного питання:
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель загального користування ОК «Форест
Камп».

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
- Не брали участь у голосуванні – 0
1. Включення до порядку денного питання :
Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської
територіальної громади на 2019-2021 роки».
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
- Не брали участь у голосуванні – 0
1. Включення до порядку денного питання :
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх
цільового призначення гр. Абрамського Миколи Володимировича.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 20, «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.

Про надання згоди на співробітництво між територіальними громадами.
Про внесення змін до структури та чисельності Управління освіти, культури, молоді і
спорту Великодимерської селищної ради.
Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської територіальної
громади на 2021 рік».
Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного
та
природного
характеру,
забезпечення
пожежної
безпеки
Великодимерської територіальної громади на 2019-2021 роки».
Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення
Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки».
Про надання дозволу КП «Великодимерське» на списання з балансу багатоквартирних
будинків.
Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Про передачу комунального майна з балансу на баланс.
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 04
березня 2021 року № 232 IX-VIII «Про прийняття майна спільної власності
територіальних громад, сіл, селищ Броварського району у комунальну власність
Великодимерської територіальної громади».
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 04
березня 2021 року № 234 IX-VIII «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 внесення змін до складу постійних комісій Великодимерської селищної ради VIII
скликання.
Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Великодимерської
селищної ради.
Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Великодимерської
селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради.
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 затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в смт Велика
Димерка, вул. Паркова, 12.
Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с. Богданівка по
вул. Хоменка, 28.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування в с. Бобрик, по вул. Соборності.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Яковенко Надії Петрівни.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Лазаренка Любомира Володимировича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Лунькова Дмитра Миколайовича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Губського Олександра Миколайовича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Жмінько Ольги Корніївни.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Кроль Ольги Миколаївни.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Усача Андрія Дмитрійовича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх
цільового призначення гр. Абрамського Миколи Володимировича.

Проведення процедури електронного поіменного голосування.

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
1. Слухали: Про надання згоди на співробітництво між територіальними громадами.
ДОПОВІДАЛА: Хитра Ірина – в.о. начальника Управління освіти, культури, молоді і
спорту.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 338 (додається).
2. Слухали: Про внесення змін до структури та чисельності Управління освіти, культури,
молоді і спорту Великодимерської селищної ради.
ДОПОВІДАЛА: Хитра Ірина – в.о. начальника Управління освіти, культури, молоді і
спорту.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 339 (додається).
3. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської
територіальної громади на 2021 рік».
ДОПОВІДАЛА: Хитра Ірина – в.о. начальника Управління освіти, культури, молоді і
спорту.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 340 (додається).
4. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
ДОПОВІДАЛА: Хитра Ірина – в.о. начальника Управління освіти, культури, молоді і
спорту.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 341 (додається).
5. Слухали: Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської територіальної громади на 2019-2021 р.
ДОПОВІДАВ: Тугай Андрій – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного
захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 342 (додається).
6. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального
господарства,
благоустрою
та
соціально-культурного
призначення
Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки».
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 343 (додається).
7. Слухали:
Про
надання
дозволу
КП
«Великодимерське»
на
списання
з
балансу багатоквартирних будинків.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 344 (додається).
8. 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 345 (додається).
9. 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 346 (додається).
10. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 04
березня 2021 року № 232 IX-VIII «Про прийняття майна спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ Броварського району у комунальну власність 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 347 (додається).
11. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 04
березня 2021 року № 234 IX-VIII «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 пропозицію»:
«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 348 (додається).
12. 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.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 349 (додається).
13. Слухали: Про внесення змін до складу постійних комісій Великодимерської селищної ради.
ДОПОВІДАЛА: Сидоренко Антоніна – секретар 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 350 (додається).
14. Слухали: Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету
Великодимерської селищної ради.
ДОПОВІДАЛА: Москаленко Юлія – секретар виконкому
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» –20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 351 (додається).
15. 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» –20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 352 (додається).
16. 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 353 (додається).
17. 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 354 (додається).
18. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 355 (додається).
19. 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 356 (додається).
20. Слухали: Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в смт
Велика Димерка, вул. Паркова, 12.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 357 (додається).
21. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с.
Богданівка по вул. Хоменка, 28.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 358 (додається).
22. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у постійне користування в с. Бобрик, по вул. Соборності
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 359 (додається).
23. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Яковенко Надії 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 360 (додається).
24. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Лазаренка Любомира Володимировича.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 361 (додається).
25. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Лунькова Дмитра Миколайовича.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 362 (додається).
26. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у разі зміни її цільового призначення гр. Губського Олександра Миколайовича.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 363 (додається).
27. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Жмінько Ольги Корніївни.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 364 (додається).
28. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Кроль Ольги Миколаївни.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 365 (додається).
29. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у разі зміни її цільового призначення гр. Усача Андрія Дмитрійовича.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 366 (додається).
30. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі
зміни їх цільового призначення гр. Абрамського Миколи Володимировича.
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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 367 (додається).
31. РІЗНЕ:
Головуючий повідомив присутніх про те, що Великодимерська територіальна громада
підписала меморандум про співпрацю і партнерство у сферах розвитку освітньої,
профорієнтаційної та інформаційної діяльності ІЗ БРОВАРСЬКИМ ФАХОВИМ
КОЛЕДЖЕМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «УКРАЇНА».
Головуючий надав слово для виступу керівнику громадської організації «СТВОРЕНІ ДІЯ ТИ»
Антоніні Корнієнко.
Всі питання, які виносились на розгляд 12 сесії 8 скликання Великодимерської селищної
ради були розглянуті. Засідання закінчено.
Звучить гімн України!

Селищний голова

Анатолій БОЧКАРЬОВ

