
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 15 

XV пленарного засідання позачергової сесії 

 

Дата: 22 липня 2021 року  

Час: 14:00 

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 

Юрій Безпалий - староста Богданівського старостинського округу 

Сергій Шевченко – староста Світильнянського старостинського округу 

Тетяна Зубко – староста Жердівського старостинського округу 

Роман Примак – староста Гоголівського старостинського округу 

Володимир Йовенко – староста Шевченківського старостинського округу 

Наталія Карпенко – староста Плосківського старостинського округу 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради 

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

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

та розвитку інфраструктури 

Тетяна Мальцева – начальник відділу містобудування та архітектури 

Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології 

Анатолій Гаркуша – спеціаліст КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради 

Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

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

 

Відсутні на пленарному засіданні 6 депутатів: 

Анатолій Юрченко – відпустка 

Антоніна Сидоренко – відпустка 

Віктор Гришко – відпустка  

Євгеній Куценко – відпустка 

Євгеній Стеценко – відпустка 

Юлія Стеценко – відпустка 

Олександр Воєвуцький – причина вдсутності не відома  

Наталія Бреус – відпустка 

Олександр Миронець – 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: Запропонував відкрити п’ятнадцяту позачергову сесію Великодимерської  

селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XV позачергової сесії VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 16, «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 про виконання селищного бюджету Великодимерської селищної 

ради за I півріччя 2021 року. 

2. 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». 

3. 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. 

4.  Про затвердження плану оптимізації мережі закладів освіти Великодимерської 

територіальної громади на 2021-2024 роки. 

5. Про затвердження Передавального акту Комунального дошкільного навчального закладу 

«Півник» Богданівської сільської ради Броварського району Київської області. 

6. Про затвердження Передавального акту Дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) 

«Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради. 

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

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

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

ділянок. 

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

ділянок у власність. 

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

їх у власність. 



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

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

Великодимерської селищної ради.  

12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування на умовах оренди в с. Гоголів, Броварського району Київської області. 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування на умовах оренди в с. Русанів, Броварського району Київської області. 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування на умовах оренди в с. Світильня, Броварського району Київської 

області. 

15. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в смт 

Велика Димерка по вул. Бобрицька, 72 А, Броварського району Київської області. 

16. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в смт 

Велика Димерка по вул. Промислова, 21 А, Броварського району Київської області. 

17. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в смт Велика 

Димерка по вул. Паркова, 1 Л, Броварського району Київської області. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

0,2829 га, у комунальну власність для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі в с. 

Гоголів, вул. Топіхи, 18 для подальшої передачі в оренду гр. Єлисеєву Ігорю Богдановичу. 

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

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості  

гр. Гришко Катерині Миколаївні.   

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

її цільового призначення в смт Велика Димерка по вул. Бобрицька, 1 Броварського району 

Київської області. 

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

її цільового призначення гр. Ващенка Ігоря Вячеславовича. 

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

її цільового призначення гр. Маржина Іллі Федоровича. 

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

її цільового призначення гр. Лазаренка Любомира Володимировича. 

24. Про розгляд заяви гр. Гуйви Олексія Сергійовича. 

25. Про розгляд заяви гр. Мороза Володимира Васильовича. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

Голосували: «ЗА» – 18, «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 виключення із порядку денного земельні питання під № 

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 



 

1. Включення до порядку денного питання : 

Про надання дозволу на проведення робіт з інвентаризації земель Богданівського, 

Гоголівського, Плосківського, Русанівського, Світильнянського старостинських округів 

Великодимерської селищної ради. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

До зали засыдань зайшов депутат Великодимерськоъ селищноъ ради  VIII скликання Ткаченко 

Олег Вікторович, зареєструвався та прийнмав участь у голосуванні. 

 

2. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) населених пунктів Жердівського старостинського округу 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

3. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) населених пунктів Бобрицького старостинського округу 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

4. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) населених пунктів Плосківського старостинського округу 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області. 

 

 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

5. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) села Рудня Великодимерської територіальної громади Броварського 

району Київської області. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

6. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) села Шевченково Великодимерської територіальної громади 

Броварського району Київської області. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

7. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) села Шевченково Великодимерської територіальної громади 

Броварського району Київської області. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

8. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) села Шевченково Великодимерської територіальної громади 

Броварського району Київської області. 



Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

9. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування території (у 

складі генерального плану) населених пунктів Русанівського старостинського округу 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

10. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації смт Велика Димерка Броварського району 

Київської області, а саме: «Оновлення та внесення змін до генерального плану та розроблення 

плану зонування території (у складі генерального плану) смт Велика Димерка Броварського 

району Київської області». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

11. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації села Богданівка Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області, а саме: «Оновлення та внесення змін до генерального 

плану та розроблення плану зонування території (у складі генерального плану)" села Богданівка 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

12. Включення до порядку денного питання : 

Про розроблення містобудівної документації сіл Гоголів та Зоря Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області, а саме: «Оновлення та внесення змін до 



генерального плану та розроблення плану зонування території (у складі генерального плану) сіл 

Гоголів та Зоря Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області». 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

 

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

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

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

 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської селищної 

ради за I півріччя 2021 року. 

2. 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».  

3. 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. 

4. Про затвердження плану оптимізації мережі закладів освіти Великодимерської 

територіальної громади на 2021-2024 роки.  

5. Про затвердження Передавального акту Комунального дошкільного навчального закладу 

«Півник» Богданівської сільської ради Броварського району Київської області.  

6. Про затвердження Передавального акту Дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) 

«Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради.  

7. Про надання дозволу на проведення робіт з інвентаризації земель Богданівського, 

Гоголівського, Плосківського, Русанівського, Світильнянського старостинських округів 

Великодимерської селищної ради. 

8. Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування 

території (у складі генерального плану) населених пунктів Жердівського старостинського 

округу Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області.  

9. Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування 

території (у складі генерального плану) населених пунктів Бобрицького старостинського округу 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області.   

10. Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування 

території (у складі генерального плану) населених пунктів Плосківського старостинського 

округу Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області.  

11. Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування 

території (у складі генерального плану) села Рудня Великодимерської територіальної громади 

Броварського району Київської області.  

12. Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування 

території (у складі генерального плану) села Шевченково Великодимерської територіальної 

громади Броварського району Київської області.  

13. Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування 

території (у складі генерального плану) населених пунктів Світильнянського старостинського 

округу Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області.  

14. Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування 

території (у складі генерального плану) населених пунктів Русанівського старостинського 

округу Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області.  



15. Про розроблення містобудівної документації смт Велика Димерка Броварського району 

Київської області, а саме: «Оновлення та внесення змін до генерального плану та розроблення 

плану зонування території (у складі генерального плану) смт Велика Димерка Броварського 

району Київської області».  

16. Про розроблення містобудівної документації села Богданівка Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області, а саме: «Оновлення та внесення змін до 

генерального плану та розроблення плану зонування території (у складі генерального плану)" 

села Богданівка Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області».  

17. Про розроблення містобудівної документації сіл Гоголів та Зоря Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області, а саме: «Оновлення та внесення змін до 

генерального плану та розроблення плану зонування території (у складі генерального плану) сіл 

Гоголів та Зоря Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області».  

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

1. Слухали: Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської 

селищної ради за I півріччя 2021 року. 

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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 443 (додається). 

 

2. 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». 

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 № 444 (додається). 

 

3. 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» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 445 (додається). 

 

4. Слухали:  Про затвердження плану оптимізації мережі закладів освіти Великодимерської 

територіальної громади на 2021-2024 роки.  

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – начальник 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» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Проти голосував Анатолій Юрченко. 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 446 (додається). 

 

5. Слухали:  Про затвердження Передавального акту Комунального дошкільного навчального 

закладу «Півник» Богданівської сільської ради Броварського району Київської області.  

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – начальник 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» – 19, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 447 (додається). 

 

6. Слухали: Про затвердження Передавального акту Дошкільного навчального закладу (ясла-

садочок) «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради.  

ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – начальник 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» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 448 (додається). 

 



7. Слухали: Про надання дозволу на проведення робіт з інвентаризації земель Богданівського, 

Гоголівського, Плосківського, Русанівського, Світильнянського старостинських округів 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 449 (додається). 

 

8. Слухали: Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування 

території (у складі генерального плану) населених пунктів Жердівського старостинського 

округу Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Мальцева Тетяна – начальник відділу містобудування та архітектури. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 450 (додається). 

 

9. Слухали:  Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план зонування 

території (у складі генерального плану) населених пунктів Бобрицького старостинського округу 

Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Мальцева Тетяна – начальник відділу містобудування та архітектури. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 451 (додається). 

Із зали засідань вийшов депутат Великодимерської селищної ради  VIII скликання Віктор 

Гришко. 

 

10. Слухали:  Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план 

зонування території (у складі генерального плану) населених пунктів Плосківського 

старостинського округу Великодимерської територіальної громади Броварського району 

Київської області.  

ДОПОВІДАЛА: Мальцева Тетяна – начальник відділу містобудування та архітектури. 

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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 452 (додається). 



 

11. Слухали:  Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план 

зонування території (у складі генерального плану) села Рудня Великодимерської територіальної 

громади Броварського району Київської області. ДОПОВІДАЛА: Мальцева Тетяна – 

начальник відділу містобудування та архітектури. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 453 (додається). 

 

12. Слухали:  Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план 

зонування території (у складі генерального плану) села Шевченково Великодимерської 

територіальної громади Броварського району Київської області. ДОПОВІДАЛА: Мальцева 

Тетяна – начальник відділу містобудування та архітектури. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 454 (додається). 

 

13. Слухали:  Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план 

зонування території (у складі генерального плану) населених пунктів Світильнянського 

старостинського округу Великодимерської територіальної громади Броварського району 

Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Мальцева Тетяна – начальник відділу містобудування та архітектури. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 455 (додається). 

14. Слухали:  Про розроблення містобудівної документації "Генеральний план та план 

зонування території (у складі генерального плану) населених пунктів Русанівського 

старостинського округу Великодимерської територіальної громади Броварського району 

Київської області.  

ДОПОВІДАЛА: Мальцева Тетяна – начальник відділу містобудування та архітектури. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 



Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 456 (додається). 

 

15. Слухали:  Про розроблення містобудівної документації смт Велика Димерка Броварського 

району Київської області, а саме: «Оновлення та внесення змін до генерального плану та 

розроблення плану зонування території (у складі генерального плану) смт Велика Димерка 

Броварського району Київської області».  

ДОПОВІДАЛА: Мальцева Тетяна – начальник відділу містобудування та архітектури. 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 457 (додається). 

 

16. Слухали:  Про розроблення містобудівної документації села Богданівка Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області, а саме: «Оновлення та внесення змін до 

генерального плану та розроблення плану зонування території (у складі генерального плану)" 

села Богданівка Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області». 

ДОПОВІДАЛА: Мальцева Тетяна – начальник відділу містобудування та архітектури. 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 458 (додається). 

 

17. Слухали:   Про розроблення містобудівної документації сіл Гоголів та Зоря 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, а саме: «Оновлення та 

внесення змін до генерального плану та розроблення плану зонування території (у складі 

генерального плану) сіл Гоголів та Зоря Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області».  

ДОПОВІДАЛА: Мальцева Тетяна – начальник відділу містобудування та архітектури. 

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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 459 (додається). 

 

18. РІЗНЕ. 

Обговорення святкування Дня хрещення Русі та відкриття стадіону  

 



Всі питання, які виносились на розгляд 15 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

