
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 14 

XIV пленарного засідання чергової сесії 

 

Дата: 24 червня 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 

Сергій Тимофеєв – начальник управління молоді і спорту Київської обласної державної 

адміністрації 

Микола Губський – заступник селищного голови 

Юрій Безпалий - староста Богданівського старостинського округу 

Юрій Костира – староста Русанівського старостинського округу 

Сергій Шевченко– староста Світильнянського старостинського округу 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради 

Тетяна Іваненко – в.о. начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Оксана Яковенко – в.о. управління соціального захисту населення 

Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності 

та розвитку інфраструктури 

Лариса Романенко - головний бухгалтер КП «Великодимерське» 

Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології 

Ігор Сердюченко – директор КЗ «ЦКДС» 

Руслан Мишко – директор КЗ «ДЮСШ» 

Іван Гришко – спортсмен (призер) 

Олег Дудник – житель Великодимерської громади (спортсмен-аматор) 

Олександр Корчміда – тренер КЗ «ДЮСШ» 

Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

Андрій Савенко – системний адміністратор, директор ТОВ «Ем Ай Ті» 

 

Відсутні на пленарному засіданні 6 депутатів: 

Сергій Зінченко – відпустка 

Богдан Франків – відпустка 

Віталій Гришко – відпустка  

Анатолій Рубанка – відпустка 

Марина Коваленко – відпустка 

Олександр Борсук – 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 20 осіб. Кворум 

наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович Бочкарьов – 

селищний  голова. 

 

Головуючий: Шановні колеги і запрошені!  

Почнемо роботу з приємного. До нас на засідання сесії завітав поважний гість – Сергій 

Олександрович ТИМОФЕЄВ - начальник управління молоді і спорту Київської обласної 

державної адміністрації, із важливою місією нагородження спортсмена Івана Гришка 

(відділення боксу) та тренера з легкої атлетики Олександра Миколайовича Корчміда, які 

продемонстрували високі результати спортивної майстерності у змаганнях «Олімпійського 

дня». 

Процес нагородження та привітань! 

 

Головуючий: Запропонував відкрити чотирнадцяту чергову сесію Великодимерської  

селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XIV чергової сесії VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 21, «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. Про затвердження звіту селищного голови Анатолія Бочкарьова про роботу 

Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів за 2020 рік. 

2. Про вступ до складу засновників Комунального некомерційного підприємства 

Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» та затвердження нової редакції Статуту. 

3. Про створення комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області.  

4. Про ліквідацію та виведення з базової мережі закладів культури Великодимерської 

територіальної громади бібліотек с. Залісся, с. Русанів та  

с. Зоря. 

5. Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

6. Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 



7. Про внесення змін до Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

8. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської територіальної 

громади на 2021 рік». 

9.  Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

10. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2021 рік». 

11. 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». 

12. Про надання згоди на передачу майна з державної в комунальну власність. 

13. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 

14. Про затвердження передавальних актів комунальних підприємств «Богданівське 

джерело»,  «Оглав», «Плосківське». 

15. Про внесення змін до Програми «Регулювання та розвиток земельних відносин на 

території Великодимерської громади на 2021 рік». 

16. Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок на території Великодимерської 

територіальної громади на 2022 рік. 

17.  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. 

18.  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної  ділянки площею 

4,00 га в с. Світильня Броварського району Київської області. 

19. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості. 

20. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних 

ділянок. 

21. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність. 

22.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу 

їх у власність. 

23.  Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. 

Залісся Великодимерської селищної ради. 

24.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у комунальну власність для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (для обслуговування пилорами) в смт Велика Димерка по вул. 

Промислова, 21 А Броварського району Київської області. 

25.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення (відведення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної 

власності Великодимерської селищної ради.  

26. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 

Великодимерської селищної ради в с. Бобрик, вул. Шевченка. 

27. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, комунальної власності в смт Велика Димерка, вул. 

Бобрицька, 1, Броварського району Київської області. 

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

її цільового призначення гр. Батир Анни Олександрівни. 



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

її цільового призначення гр. Бойко Ірини Миколаївни. 

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

її цільового призначення гр. Котелевець Анастасії Юріївни. 

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

її цільового призначення гр. Білоусової Оксани Анатоліївни. 

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

її цільового призначення гр. Волохи Олександра Михайловича. 

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

її цільового призначення гр. Величенко Олени Олександрівни. 

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

її цільового призначення гр. Геги Сергія Юрійовича. 

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

її цільового призначення гр. Моргуна Андрія Івановича. 

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

її цільового призначення гр. Магомедової Наталії Вячеславівни. 

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

її цільового призначення гр. Лизуна Вячеслава Вікторовича. 

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

її цільового призначення гр. Підручної Світлани Миколаївни. 

39.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Семинога Олександра Олександровича. 

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

її цільового призначення гр. Степанець Валентина Вікторовича. 

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

її цільового призначення гр. Теплюк Любові Олександрівни. 

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

її цільового призначення гр. Ярошенко Лариси Володимирівни. 

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

її цільового призначення гр. Ячника Миколи Миколайовича. 

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

її цільового призначення гр. Мазур Ольги Олексіївни. 

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

її цільового призначення гр. Самандасюка Анатолія Івановича. 

46.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (кадастрові 

номери:3221281200:05:010:0088; 3221281200:05:010:0089) у разі зміни їх цільового 

призначення гр. Лис Тетяни Вікторівни. 

47.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (кадастрові 

номери:3221281200:05:010:0090; 3221281200:05:010:0091) у разі зміни їх цільового 

призначення гр. Лис Тетяни Вікторівни. 

48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(кадастровий номер:3221281200:05:010:0092) у разі зміни її цільового призначення гр. 

Лис Тетяни Вікторівни. 

49.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(кадастровий номер: 3221281200:05:010:0093) у разі зміни її цільового призначення гр. 

Лис Тетяни Вікторівни. 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

Голосували: «ЗА» – 21, «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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Батир Анни Олександрівни. 

 

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 – 1 

 

1. Включення до порядку денного питання : 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відведення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності Великодимерської 

селищної ради в селі Русанів. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

«ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому»: 

 

1. Про затвердження звіту селищного голови Анатолія Бочкарьова про роботу 

Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів за 2020 рік. 

2. Про вступ до складу засновників Комунального некомерційного підприємства 

Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» та затвердження нової редакції Статуту. 

3. Про створення комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області. 

4. Про ліквідацію та виведення з базової мережі закладів культури Великодимерської 

територіальної громади бібліотек с. Залісся, с. Русанів та с. Зоря. 

5. Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

6. Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

7. Про внесення змін до Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

8. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської територіальної 

громади на 2021 рік». 

9. Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

10.  Про внесення змін до Програми «Турбота на 2021 рік». 

11. 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». 



12. Про надання згоди на передачу майна з державної в комунальну власність. 

13. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 

14. Про затвердження передавальних актів комунальних підприємств «Богданівське 

джерело», «ОГЛАВ», «Плосківське». 

15. Про внесення змін до Програми «Регулювання та розвиток земельних відносин на 

території Великодимерської громади на 2021 рік». 

16. Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок на території Великодимерської 

територіальної громади на 2022 рік. 

17. 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. 

18. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної  ділянки площею 

4,00 га в с. Світильня Броварського району Київської області. 

19. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості. 

20. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних 

ділянок. 

21. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність. 

22. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу 

їх у власність. 

23. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. 

Залісся, Великодимерської селищної ради. 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у комунальну власність для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для 

обслуговування пилорами) в смт Велика Димерка по вул. Промислова, 21 А 

Броварського району Київської області. 

25. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відведення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної 

власності Великодимерської селищної ради. 

26. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відведення) меж земельних ділянок за рахунок земель 

комунальної власності Великодимерської селищної ради в селі Русанів. 

27. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 

Великодимерської селищної ради в с. Бобрик, вул. Шевченка. 

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, комунальної власності в смт Велика Димерка, вул. 

Бобрицька, 1, Броварського району Київської області. 

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

її цільового призначення гр. Бойко Ірини Миколаївни. 

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

її цільового призначення гр. Котелевець Анастасії Юріївни. 

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

її цільового призначення гр. Білоусової Оксани Анатоліївни. 

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

її цільового призначення гр. Волохи Олександра Михайловича. 

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

її цільового призначення гр. Величенко Олени Олександрівни. 



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

її цільового призначення гр. Геги Сергія Юрійовича. 

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

її цільового призначення гр. Моргуна Андрія Івановича. 

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

її цільового призначення гр. Магомедової Наталії Вячеславівни. 

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

її цільового призначення гр. Лизуна Вячеслава Вікторовича. 

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

її цільового призначення гр. Підручної Світлани Миколаївни. 

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

її цільового призначення гр. Семинога Олександра Олександровича. 

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

її цільового призначення гр. Степанець Валентина Вікторовича. 

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

її цільового призначення гр. Теплюк Любові Олександрівни. 

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

її цільового призначення гр. Ярошенко Лариси Володимирівни. 

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

її цільового призначення гр. Ячника Миколи Миколайовича. 

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

її цільового призначення гр. Мазур Ольги Олексіївни. 

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

її цільового призначення гр. Самандасюка Анатолія Івановича. 

46. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (кадастрові 

номери:3221281200:05:010:0088; 3221281200:05:010:0089) у разі зміни їх цільового 

призначення гр. Лис Тетяни Вікторівни. 

47. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (кадастрові 

номери:3221281200:05:010:0090; 3221281200:05:010:0091) у разі зміни їх цільового 

призначення гр. Лис Тетяни Вікторівни. 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий 

номер:3221281200:05:010:0092) у разі зміни її цільового призначення гр. Лис Тетяни 

Вікторівни. 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий 

номер: 3221281200:05:010:0093) у разі зміни її цільового призначення гр. Лис Тетяни 

Вікторівни. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

 

Голосували: «ЗА» – 21, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

1. Слухали: Про затвердження звіту селищного голови Анатолія Бочкарьова про роботу 

Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів за 2020 рік. 

ДОПОВІДАВ: Бочкарьов Анатолій – селищний голова  

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 № 394 (додається). 

 

2. Слухали: Про вступ до складу засновників Комунального некомерційного підприємства 

Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» та затвердження нової редакції Статуту. 

ДОПОВІДАЛА: Плотнікова Галина – начальник відділу капітального  будівництва, ЖКГ, 

комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

Депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Олександр Воєвуцький запропонував 

приймати дане рішення із внесенням деяких змін до Статуту, а саме створення Спостережної 

ради та Комісії з трудових спорів. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу». 

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 

 

Головуючий: поставив на голосування процедурне рішення: «За пропозицію депутата 

О.Воєвуцького про внесення змін до Статуту, додати пункт про створення Спостережної ради». 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

«ЗА» – 11, «ПРОТИ» – 8, «УТРИМАЛИСЬ» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 1 

Пропозицію НЕ ПРИЙНЯТО 

 

Олександр Воєвуцький демонстративно покинув залу засідань. 

 

Слухали: Про вступ до складу засновників Комунального некомерційного підприємства 

Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» та затвердження нової редакції Статуту. 

ДОПОВІДАЛА: Галина Плотнікова – в.о. начальника Управління освіти, культури, молоді і 

спорту. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «в цілому». 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 395 (додається). 

 

3. Слухали:  Про створення комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – в.о. начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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 № 396 (додається). 

 

4. Слухали:  Про ліквідацію та виведення з базової мережі закладів культури Великодимерської 

територіальної громади бібліотек с. Залісся, с. Русанів та с. Зоря. 

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – в.о. начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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» – 19, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Проти голосував Анатолій Юрченко. 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 397 (додається). 

 

5. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – в.о. начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 398 (додається). 

 

6. Слухали: Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – в.о. начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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 № 399 (додається). 

 

7. Слухали: Про внесення змін до Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – в.о. начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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 № 400 (додається). 

 

8. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – в.о. начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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 № 401 (додається). 

 

9. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – в.о. начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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 № 402 (додається). 

 

10. Слухали: Про внесення змін до Програми «Турбота на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Яковенко Оксана – в.о. начальника управління освіти, культури, молоді та 

спорту 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 № 403 (додається). 

 

11. 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 – 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 № 404 (додається). 

 

12. Слухали: Про надання згоди на передачу майна з державної в комунальну власність. 

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 № 405 (додається). 

 

13. Слухали:  Про передачу майна комунальної власності 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 № 406 (додається). 

Із зали засідань вийшов депутат Великодимерської селищної ради  VIII скликання Віктор 

Гришко. 

 

14. Слухали:  Про затвердження передавальних актів комунальних підприємств «Богданівське 

джерело», «ОГЛАВ», «Плосківське». 

ДОПОВІДАЄ: Романенко Лариса Сергіївна – головний бухгалтер КП «Великодимерське» 

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» –19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 407 (додається). 

 

15. Слухали:  Про внесення змін до Програми «Регулювання та розвиток земельних відносин на 

території Великодимерської громади на 2021 рік». 

ДОПОВІДАЛА: Косенко Оксана – 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» –19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 408 (додається). 

 

16. Слухали:  Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок на території 

Великодимерської територіальної громади на 2022 рік. 

ДОПОВІДАЛА: Косенко Оксана – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

Після доповіді депутати Великодимерської селищної ради  VIII скликання: Юлія 

Стеценко, Євгеній Стеценко, Світлана Кузьмик, Анатолій Юрченко, Наталія Бреус та 

Юлія Рябченко висловили свою позицію щодо підняття податкової ставки земель 

товарного сільськогосподарського виробництва на які встановлено ставку 0,5 відсотка до 1 

відсотка, аргументуючи це тим, що існуючий розмір даного податку являється нижчим ніж в 

сусідніх громадах, адже йдеться про наповнення місцевого бюджету.  

 

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» – 13, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Проти голосували депутати Великодимерської селищної ради  VIII скликання: Анатолій 

Юрченко, Юлія Стеценко, Євгеній Стеценко, Світлана Кузьмик. 

Утримались від голосування депутати Великодимерської селищної ради  VIII скликання: 

Наталія Бреус та Юлія Рябченко. 

 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО 

 

Після тривалих дискусій та обговорення даного питання, головуючий поставив на голосування 

процедурне питання: Про переголосування питання № 16. Про встановлення місцевих податків 

та розмірів їх ставок на території Великодимерської територіальної громади на 2022 рік. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 13, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО 

 

До зали засідань повернувся депутат Великодимерської селищної ради  VIII скликання Віктор 

Гришко та прийняв участь у голосуванні. 

 

Після повторного обговорення даного питання, головуючий поставив на голосування 

процедурне питання: Про переголосування питання № 16. Про встановлення місцевих податків 

та розмірів їх ставок на території Великодимерської територіальної громади на 2022 рік. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 



Слухали:  Про встановлення місцевих податків та розмірів їх ставок на території 

Великодимерської територіальної громади на 2022 рік. 

 

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» – 14, «ПРОТИ» – 4, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Проти голосували депутати Великодимерської селищної ради  VIII скликання: Анатолій 

Юрченко, Юлія Стеценко, Євгеній Стеценко, Світлана Кузьмик. 

Утримались від голосування депутати Великодимерської селищної ради  VIII скликання: 

Наталія Бреус та Юлія Рябченко. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 409 (додається). 

 

17. 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: Косенко Оксана – 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 № 410 (додається). 

18. Слухали:  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної  ділянки 

площею 4,00 га в с. Світильня Броварського району Київської області. 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 411 (додається). 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 412 (додається). 



 

20. Слухали:  Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

 

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 № 413 (додається). 

 

21. Слухали:   Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

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 № 414 (додається). 

 

22. 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 № 415 (додається). 

 

23. Слухали: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. 

Залісся, 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 



Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 416 (додається). 

 

24. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для 

обслуговування пилорами) в смт Велика Димерка по вул. Промислова, 21 А Броварського 

району Київської області. 

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 № 417 (додається). 

25. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення (відведення) меж земельних ділянок 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» – 20, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 418 (додається). 

26. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відведення) меж земельних ділянок за рахунок земель 

комунальної власності Великодимерської селищної ради в селі Русанів. 

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 № 419 (додається). 

27. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості Великодимерської 

селищної ради в с. Бобрик, вул. Шевченка. 

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 № 420 (додається). 

 

28. Слухали: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, комунальної власності в смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 

1, Броварського району Київської області. 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 421 (додається). 

29. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Бойко Ірини 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 422 (додається). 

 

30. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Котелевець Анастасії Юріївни. 

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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 423 (додається). 

31. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Білоусової Оксани Анатоліївни. 

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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 424 (додається). 

 



32. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Волохи Олександра Михайловича. 

 

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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 425 (додається). 

33. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Величенко Олени Олександрівни. 

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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 426 (додається). 

34. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Геги Сергія Юрійовича. 

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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 427 (додається). 

 

35. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Моргуна Андрія Івановича. 

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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 428 (додається). 

 

36. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Магомедової Наталії Вячеславівни. 

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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 429 (додається). 

37. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Лизуна Вячеслава 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 430 (додається). 

38. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Підручної Світлани 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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 431 (додається). 

 

39. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Семинога Олександра Олександровича. 

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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 432 (додається). 

 

40. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Степанець Валентина 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» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 433 (додається). 



41. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Теплюк Любові Олександрівни. 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 434 (додається). 

42. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Ярошенко Лариси Володимирівни. 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 435 (додається). 

43. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Ячника Миколи 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» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 436 (додається). 

44. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Мазур Ольги Олексіївни. 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 437 (додається). 

45. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Самандасюка Анатолія Івановича. 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 438 (додається). 

 

46. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

(кадастрові номери:3221281200:05:010:0088; 3221281200:05:010:0089) у разі зміни їх цільового 

призначення гр. Лис Тетяни Вікторівни. 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 439 (додається). 

 

47. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

(кадастрові номери:3221281200:05:010:0090; 3221281200:05:010:0091) у разі зміни їх цільового 

призначення гр. Лис Тетяни Вікторівни. 

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» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 440 (додається). 

 

48. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(кадастровий номер:3221281200:05:010:0092) у разі зміни її цільового призначення гр. Лис 

Тетяни Вікторівни. 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 441 (додається). 

49. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(кадастровий номер: 3221281200:05:010:0093) у разі зміни її цільового призначення гр. Лис 

Тетяни Вікторівни. 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 442 (додається). 

 

50. РІЗНЕ. 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 14 сесії 8 скликання Великодимерської селищної 

ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Деталі пленарного засідання дивитися за посиланням:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nXLqc47_9ig&t=6814s 

https://www.youtube.com/watch?v=nXLqc47_9ig&t=6814s

