ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIII скликання
_________________________________________________________________________________
П Р О Т О К О Л № 16
XVI пленарного засідання позачергової сесії
Дата: 19 серпня 2021 року
Час: 14:00
Місце проведення: смт Велика Димерка зал засідань
Загальний склад ради: 26 депутатів
Присутні на пленарному засіданні:
Сидоренко Антоніна – секретар ради
Депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання
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 – начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту
Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності
та розвитку інфраструктури
Олена Гончаренко – начальник відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель
Плющ Аліна – в.о. начальника відділу з питань організації надання адміністративних послуг
Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології
Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради
Андрієвський Денис– системний адміністратор (співробітник ТОВ «Ем Ай Ті»)
Відсутні на пленарному засіданні 6 депутатів:
Сергій Зінченко – на лікарняному
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: Антоніна Сидоренко – секретар
ради.
Головуюча: Шановні колеги і запрошені!
До складу Великодимерської селищної ради VIIІ скликання обрано 26 депутатів.
На 16 позачерговій сесії 8 скликання зареєстровано 18 депутатів. Присутні більше половини
депутатів, тому відповідно до частини 12 статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» сесія Великодимерської селищної ради є повноважною. Проте,
відповідно до змін у законодавстві, а саме, частини 2 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки
комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у
користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній
жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів
депутатів від загального складу ради, тобто 18 депутатів у нашому випадку. Такі рішення у
порядку денному є, тому вони вважатимуться прийнятими, якщо за них проголосує 18
депутатів.
- У кого які пропозиції щодо початку роботи сесії?
Із зали надійшла пропозиція розпочати.
Головуюча: Запропонувала відкрити шістнадцяту позачергову сесію Великодимерської
селищної ради восьмого скликання.
ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XVI позачергової сесії VIIІ скликання.
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
16 сесія оголошується відкритою!
Звучить гімн України!
Затвердження порядку денного:
Головуюча: Запропонувала перейти до голосування за порядок денний «за основу» :
1.

2.
3.

4.
5.

Про затвердження звіту про хід і результати виконання програми соціальноекономічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської територіальної
громади за І півріччя 2021 року.
Про затвердження Програми «Регулювання чисельності безпритульних тварин в
населених пунктах Великодимерської територіальної громади на 2021-2024 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 передачу майна комунальної власності з балансу на баланс.
Про прийняття до комунальної власності Великодимерської територіальної громади.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

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

21.

22.

23.

24.

25.
26.

Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу.
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 111 VVIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до
нього.
Про затвердження графіків роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого
комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.
Про внесення змін до штатного розпису закладів освіти Великодимерської селищної
ради.
Про затвердження структури та загальної чисельності Комунального закладу
«Інклюзивно-ресурсний центр» Великодимерської селищної ради Броварського району
Київської області.
Про затвердження детального плану території земельної ділянки площею 0,1004 га
(кадастровий номер 3221281601:01:038:0009) в с. Гоголів Броварського району Київської
області.
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки
загальною площею 0,0454 га (кадастровий номер 3221281201:01:034:0065) в смт Велика
Димерка Броварського району Київської області.
Про затвердження детального плану території ТОВ «Шибас» в смт Велика Димерка
Броварського району Київської області.
Про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування
споруди електрозв’язку в с. Бобрик Броварського району, Київської області.
Про внесення змін до детального плану території приватного малого підприємства «Два
млина» в с. Жердова по вул. М. Заньковецької.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.
Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок.
Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність.
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу
їх у власність.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відведення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної
власності в смт Велика Димерка по вулиці Промисловій.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у користування на умовах оренди в с. Гоголів Броварського району Київської
області.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у користування на умовах оренди в с. Русанів Броварського району Київської
області.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у користування на умовах оренди в с. Світильня Броварського району Київської
області.
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в смт
Велика Димерка по вул. Бобрицька, 72 А, Броварського району Київської області.
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в смт
Велика Димерка по вул. Промислова, 21 А, Броварського району Київської області.

27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в смт Велика
Димерка по вул. Паркова, 1 Л, Броварського району Київської області.
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.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості гр. Гришко
Катерині Миколаївні.
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.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Ващенка Ігоря Вячеславовича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Маржина Іллі Федоровича.
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, площею
2,2885 га, у разі зміни її цільового призначення гр. Голодного Олександра Івановича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею
2,3635 га, у разі зміни її цільового призначення гр. Голодного Олександра Івановича.
Про розгляд заяви гр. Гуйви Олексія Сергійовича.
Про розгляд заяви гр. Мороза Володимира Васильовича.

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: внесла пропозицію щодо змін та доповнень до порядку денного, а саме:
1. Виключення з порядку денного питання:
Про внесення змін до штатного розпису закладів освіти Великодимерської селищної ради.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
2. Виключення з порядку денного питання:
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,2885 га,
у разі зміни її цільового призначення гр. Голодного Олександра Івановича.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

3. Виключення з порядку денного питання:
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 2,3635 га,
у разі зміни її цільового призначення гр. Голодного Олександра Івановича.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
1. Включення до порядку денного питання :
Про розгляд клопотань Адвокатського об’єднання «Казачук та партнери» в інтересах громадян:
Коржа Олександра Федоровича, Дорофеєвої Ольги Ігорівни, Данилюка Володимира
Миколайовича, Маркелова Дениса Андрійовича, Мельника Валерія Геннадійовича, Поліщука
В’ячеслава Олександровича, Удовенко Віти Анатоліївни, Удовенка Віктора Ігоровича, Удовенка
Євгена Ігоровича, Удовенко Олени Василівни, Швиденко Анастасії Олегівни, Андрюкової
Олени Сергіївни, Дубеля Євгена Володимировича, Моренець Євгенія Борисовича, Моренець
Ольги Миколаївни, Оніщенко Антоніни Віталіївни.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуюча: Запропонувала перейти до голосування за порядок денний «в цілому»:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Про затвердження звіту про хід і результати виконання програми соціальноекономічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської територіальної
громади за І півріччя 2021 року.
Про затвердження Програми «Регулювання чисельності безпритульних тварин в
населених пунктах Великодимерської територіальної громади на 2021-2024 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 передачу майна комунальної власності з балансу на баланс.
Про прийняття до комунальної власності Великодимерської територіальної громади.
Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу.
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 111 VVIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до
нього.
Про затвердження графіків роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого
комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.
Про затвердження структури та загальної чисельності Комунального закладу
«Інклюзивно-ресурсний центр» Великодимерської селищної ради Броварського району
Київської області.
Про затвердження детального плану території земельної ділянки площею 0,1004 га
(кадастровий номер 3221281601:01:038:0009) в с. Гоголів Броварського району Київської

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

області.
Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки
загальною площею 0,0454 га (кадастровий номер 3221281201:01:034:0065) в смт Велика
Димерка Броварського району Київської області.
Про затвердження детального плану території ТОВ «Шибас» в смт Велика Димерка
Броварського району Київської області.
Про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування
споруди електрозв’язку в с. Бобрик Броварського району, Київської області.
Про внесення змін до детального плану території приватного малого підприємства «Два
млина» в с. Жердова по вул. М. Заньковецької.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.
Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок.
Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність.
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу
їх у власність.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відведення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної
власності в смт Велика Димерка по вулиці Промисловій.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у користування на умовах оренди в с. Гоголів Броварського району Київської
області.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у користування на умовах оренди в с. Русанів Броварського району Київської
області.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у користування на умовах оренди в с. Світильня Броварського району Київської
області.
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в смт
Велика Димерка по вул. Бобрицька, 72 А, Броварського району Київської області.
Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в смт
Велика Димерка по вул. Промислова, 21 А, Броварського району Київської області.
Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в смт Велика
Димерка по вул. Паркова, 1 Л, Броварського району Київської області.
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.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості гр. Гришко
Катерині Миколаївні.
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.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Ващенка Ігоря Вячеславовича.

31.
32.
33.
34.
35.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Маржина Іллі Федоровича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Лазаренка Любомира Володимировича.
Про розгляд заяви гр. Гуйви Олексія Сергійовича.
Про розгляд заяви гр. Мороза Володимира Васильовича.
Про розгляд клопотань Адвокатського об’єднання «Казачук та партнери» в інтересах
громадян: Коржа Олександра Федоровича, Дорофеєвої Ольги Ігорівни, Данилюка
Володимира Миколайовича, Маркелова Дениса Андрійовича, Мельника Валерія
Геннадійовича, Поліщука В’ячеслава Олександровича, Удовенко Віти Анатоліївни,
Удовенка Віктора Ігоровича, Удовенка Євгена Ігоровича, Удовенко Олени Василівни,
Швиденко Анастасії Олегівни, Андрюкової Олени Сергіївни, Дубеля Євгена
Володимировича, Моренець Євгенія Борисовича, Моренець Ольги Миколаївни,
Оніщенко Антоніни Віталіївни.

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
1. Слухали: Про затвердження звіту про хід і результати виконання програми соціальноекономічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської територіальної громади за І
півріччя 2021 року.
ДОПОВІДАЛА: Олена Гончаренко – начальник відділу економіки, інвестицій та публічних
закупівель.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу».
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 460 XVI-VIII
(додається).
2. Слухали: Про затвердження Програми «Регулювання чисельності безпритульних тварин в
населених пунктах Великодимерської територіальної громади на 2021-2024 роки».
ДОПОВІДАЛА: Галина Плотнікова– начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу».
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила 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 № 461 XVI-VIII
(додається).

3. 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: Галина Плотнікова– начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу».
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 462 XVI-VIII
(додається).
4. Слухали: Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс
ДОПОВІДАЛА: Галина Плотнікова– начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу».
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 1, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 463 XVI-VIII
(додається).
5. Слухали: Про прийняття до комунальної власності Великодимерської територіальної
громади.
ДОПОВІДАЛА: Галина Плотнікова– начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу».
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради «в цілому».
6. Слухали: Про виключення у пункті три слова «нерухоме» в питанні «Про прийняття до
комунальної власності Великодимерської територіальної громади».
ДОПОВІДАЛА: Галина Плотнікова– начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за правку».
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за правку»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0

Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради «за правку».
7. Слухали: Про прийняття до комунальної власності Великодимерської територіальної
громади.
ДОПОВІДАЛА: Галина Плотнікова– начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «в цілому».
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 464 XVI-VIII
(додається).
8. Слухали: Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу.
ДОПОВІДАЛА: Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу».
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради «за основу»
9. Слухали: Про виключення пункту один з питання «Про включення об’єктів оренди до
Переліку першого та другого типу», об’єкти зазначені у пінкті один, включити до переліку
другого типу об’єктів оренди комунальної власності, відповідно пункт два рішення вважати
пунктом один, пункт три пунктом два, пункт чотири пунктом три.
ДОПОВІДАЛА: Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
комунальної власності та розвитку інфраструктури.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за правку».
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за правку»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради «за правку»
10. Слухали: Про включення об’єктів оренди до Переліку першого та другого типу.
ДОПОВІДАЛА: Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ,
комунальної власності та розвитку інфраструктури.

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради «в цілому» № 465 (додається)
11. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 №
111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до
нього.
ДОПОВІДАЛА: Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської
селищної ради.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 466 XVI-VIII
(додається).
12. Слухали: Про затвердження графіків роботи Центру надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАЛА: Аліна Плющ – начальник відділу з питань організації надання
адміністративних послуг.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 467 XVI-VIII
(додається).
13. Слухали: Про затвердження структури та загальної чисельності Комунального закладу
«Інклюзивно-ресурсний центр» Великодимерської селищної ради Броварського району
Київської області.
ДОПОВІДАЛА: Іваненко Тетяна – начальник управління освіти, культури, молоді та
спорту Великодимерської селищної ради.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 468 XVI-VIII
(додається).
14. Слухали: Про затвердження детального плану території земельної ділянки площею 0,1004 га
(кадастровий номер 3221281601:01:038:0009) в с. Гоголів Броварського району Київської
області.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 469 XVI-VIII
(додається).
15. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки
загальною площею 0,0454 га (кадастровий номер 3221281201:01:034:0065) в смт Велика
Димерка Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 470 XVI-VIII
(додається).
16. Слухали: Про затвердження детального плану території ТОВ «Шибас» в смт Велика
Димерка Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 471 XVI-VIII
(додається).
17. Слухали: Про затвердження детального плану території для будівництва та обслуговування
споруди електрозв’язку в с. Бобрик Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 472 XVI-VIII
(додається).
18. Слухали: Про внесення змін до детального плану території приватного малого
підприємства «Два млина» в с. Жердова по вул. М. Заньковецької.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 473 XVI-VIII
(додається).
19. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
««ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 474 XVI-VIII
(додається).
20. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 18, «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.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 475 XVI-VIII
(додається).
21. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила 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 № 476 XVI-VIII
(додається).
22. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу їх у власність.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 477 XVI-VIII
(додається).
23. 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: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 478 XVI-VIII
(додається).
24. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за рахунок земель комунальної власності в
смт Велика Димерка по вулиці Промисловій.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – 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».

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 479 XVI-VIII
(додається).
25. Слухали:
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Гоголів Броварського району Київської
області.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 480 XVI-VIII
(додається).
26. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Русанів Броварського району Київської
області.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 481 XVI-VIII
(додається).
27. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у користування на умовах оренди в с. Світильня Броварського району
Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 482 XVI-VIII
(додається).
28. Слухали: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в
смт Велика Димерка по вул. Бобрицька, 72 А, Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 483 XVI-VIII
(додається).
29. Слухали: Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної власності в
смт Велика Димерка по вул. Промислова, 21 А, Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 484 XVI-VIII
(додається).
30. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в смт
Велика Димерка по вул. Паркова, 1 Л, Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 485 XVI-VIII
(додається).
31. Слухали: 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.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 486 XVI-VIII
(додається).
32. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості гр. Гришко Катерині
Миколаївні.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 487 XVI-VIII
(додається).
33. Слухали: 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.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 488 XVI-VIII
(додається).
34. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Ващенка Ігоря Вячеславовича.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 489 XVI-VIII
(додається).

35. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Маржина Іллі Федоровича.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 490 XVI-VIII
(додається).
36. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Лазаренка Любомира Володимировича.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 491 XVI-VIII
(додається).
37. Слухали: Про розгляд заяви гр. Гуйви Олексія Сергійовича.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 492 XVI-VIII
(додається).
38. Слухали: Про розгляд заяви гр. Мороза Володимира Васильовича.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 493 XVI-VIII
(додається).
39. Слухали: Про розгляд клопотань Адвокатського об’єднання «Казачук та партнери» в

інтересах громадян: Коржа Олександра Федоровича, Дорофеєвої Ольги Ігорівни, Данилюка
Володимира Миколайовича, Маркелова Дениса Андрійовича, Мельника Валерія Геннадійовича,
Поліщука В’ячеслава Олександровича, Удовенко Віти Анатоліївни, Удовенка Віктора
Ігоровича, Удовенка Євгена Ігоровича, Удовенко Олени Василівни, Швиденко Анастасії
Олегівни, Андрюкової Олени Сергіївни, Дубеля Євгена Володимировича, Моренець Євгенія
Борисовича, Моренець Ольги Миколаївни, Оніщенко Антоніни Віталіївни.
ДОПОВІДАВ: Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології.
Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» –18, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 494 XVI-VIII
(додається).
Всі питання, які виносились на розгляд 16 сесії 8 скликання Великодимерської селищної
ради були розглянуті. Засідання закінчено.
Звучить гімн України!
Секретар ради
Примітка. Деталі пленарного засідання дивитися за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Xr3AlmwNXuI

Антоніна СИДОРЕНКО

