ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIII скликання
_________________________________________________________________________________
П Р О Т О К О Л № 17
XVII пленарного засідання позачергової сесії
Дата: 09 вересня 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
Юрій Костира – староста Русанівського 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 – начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту
Галина Плотнікова – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності
та розвитку інфраструктури (у відпустці)
Катерина Суворіна-Потєхіна – в.о. начальника відділу капітального будівництва, ЖКГ,
комунальної власності та розвитку інфраструктури
Олександр Мамочка – спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології
Руслан Мишко – директор КЗ «ДЮСШ» Великодимерської селищної ради
Діляра Воєвуцька – заслужений лікар України
Лук’янчук Олег Володимирович – помічник-консультант депутата Великодимерської селищної
ради Ткаченка Олега Вікторовича
Анатолій Гаркуша – спеціаліст КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради
Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради
Андрій Савенко – системний адміністратор, директор ТОВ «Ем Ай Ті»
Керівники підприємств: ЗВПП «Регіон-2001»; ІП «Кока-кола Беверіджиз Україна Лімітед»;
ТОВ «Асканія Флора»; ТОВ «Агроміт 2020»; ТОВ «Іверія Агро»; ТОВ «Стор Агро»; ФОП
Ткаченка Миколу Петровича; ФОП Рижову Світлану Вікторівну; ФОП Хорошун Людмилу
Григорівну; ФГ «Соловей».

Відсутні на пленарному засіданні 6 депутатів:
Анатолій Юрченко – відрядження
Наталія Бреус – відрядження
Анатолій Рубанка – відрядження
Світлана Кузьмик – відрядження
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 22 осіб. Кворум
наявний.
Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Анатолій Борисович Бочкарьов –
селищний голова.
Головуючий: Шановні колеги і запрошені!
Ураховуючи історичне значення проголошення 24 серпня 1991 року незалежності
України, дозвольте нагородити борців за відновлення державної незалежності України у XX
столітті, а саме, депутата Великодимерської селищної ради VIII скликання Воєвуцького
Олександра Петровича та його дружину – Воєвуцьку Діляру Мідхатівну, заслуженого лікаря
України.
Процес нагородження…
5 вересня 2021 року вся країна відзначала День підприємця. Сьогодні ми запросили
поважних людей, керівників одних із найкращих підприємств нашої громади, для того, щоб
відзначити їх за вагомий внесок в соціально-економічний та культурний розвиток громади,
розвитку підприємництва та з нагоди – Дня підприємця.
Процес нагородження…
Головуючий: Запропонував відкрити сімнадцяту чергову сесію Великодимерської
селищної ради восьмого скликання.
ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XVII чергової сесії VIIІ скликання.
Голосували: «ЗА» – 23, «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 вступ до складу засновників комунального підприємства «Трудовий архів
Броварського району» Броварської районної ради Київської області.

2. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства
«Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради Київської
області на 2021-2024 роки».
3. 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».
4. Про внесення змін до Програми «Відшкодування витрат на утримання тимчасово
вільних об’єктів комунальної власності Великодимерської територіальної громади».
5. Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу.
6. Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну власність.
7. Про передачу комунального майна в оперативне управління.
8. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс та передачу функцій
замовника.
9. Про внесення змін до штатного розпису закладів освіти Великодимерської селищної
ради.
10. Про внесення змін до структури комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна
школа» Великодимерської селищної ради.
11. Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи освіти
Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки».
12. Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
13. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської територіальної
громади на 2021 рік».
14. Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
15. Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих
документів на 2021 рік».
16. Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального некомерційного
підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР
«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2021 рік».
17. 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.
18. Про схвалення прогнозних показників бюджету Великодимерської селищної
територіальної громади на 2022-2024 роки.
19. Про внесення змін до посадового складу комісії з питань ТЕБ та НС Великодимерської
територіальної громади.
20. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.
21. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок.
22. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність.
23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу
їх у власність.
24. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність на території Великодимерської селищної ради.
25. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок в

с. Русанів Броварського району Київської області.
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в с. Бобрик
Броварського району Київської області для послідуючого укладення договору оренди з
ТОВ «Укртауер».
27. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в с. Тарасівка, вул. 9 січня, Броварського району Київської області.
28. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.06.2021 № 418
«Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради».
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення ТОВ «МВ НАФТА» в с. Залісся, вул. Київська, 144 а.
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних
організацій, площею 0,5752 га, в с. Бобрик, вул. Соборності, 18А, Броварського району
Київської області.
31. 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 в
смт Велика Димерка по вул. Промислова, 21, Броварського району Київської області.
32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт Велика Димерка, вул.
Паркова, Броварського району Київської області.
33. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж частини земельної ділянки на які поширюється право
сервітуту, площею 0,5000 га, в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40Г.
34. Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради в с. Світильня.
35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності у разі зміни її цільового призначення в с. Гайове Броварського району Київської
області.
36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни
їх цільового призначення, загальною площею 2,2885 га, гр. Голодного Олександра
Івановича.
37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у разі зміни їх цільового призначення, загальною площею 2,3635 га, гр. Голодного
Олександра Івановича.
38. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни
їх цільового призначення гр. Квітко Ігоря Олексійовича в с. Богданівка Броварського
району Київської області.
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у разі зміни її цільового призначення гр. Лук’янчука Олександра Володимировича в с.
Богданівка Броварського району Київської області.
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Лук’янчука Олександра Володимировича в
с. Залісся Броварського району Київської області.
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Мельникова В’ячеслава Олександровича.

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Муравської Юлії Леонідівни.
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Романенко Анни Сергіївни.
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Трушин Ніни Петрівни.
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Дяченка Павла Петровича в с. Залісся Броварського району
Київської області.
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни
їх цільового призначення гр. Лазаренка Любомира Володимировича в с. Залісся
Броварського району Київської області.
47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Підлісся, провул.
Козацький буд. 1.
48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в
с. Тарасівка, вул. Шевченка буд. 34.
49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Михайлівка, вул.
Центральна буд. 39.
50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. 9-Січня
буд. 16.
51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. Садова
буд.19.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:
Голосували: «ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: вніс пропозицію щодо змін та доповнень до порядку денного, а саме:
Виключення з порядку денного питання:
1. Про передачу комунального майна в оперативне управління.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
2. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок в
с. Русанів Броварського району Київської області.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх
цільового призначення гр. Квітко Ігоря Олексійовича в с. Богданівка Броварського району
Київської області.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її
цільового призначення гр. Лук’янчука Олександра Володимировича в с. Богданівка Броварського
району Київської області.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію виключити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Включення до порядку денного питання:
1. Про включення об’єкту оренди комунальної власності до Переліку другого типу та
затвердження орендної плати.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
- Не брали участь у голосуванні – 0
2. Про внесення змін до Програми «Охорона довкілля та раціональне використання природних
ресурсів Великодимерської територіальної громади на 2020-2022 роки».
Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
- Не брали участь у голосуванні – 0
3. Про зміну порядку розгляду питань, включених до порядку денного.

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення
процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
- Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому»:
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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 проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність на території Великодимерської селищної ради.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в с. Бобрик
Броварського району Київської області для послідуючого укладення договору оренди з
ТОВ «Укртауер».
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в с. Тарасівка, вул. 9 січня, Броварського району Київської області.
Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.06.2021 № 418
«Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради».
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у разі зміни її цільового призначення ТОВ «МВ НАФТА» в с. Залісся, вул. Київська, 144
а.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних
організацій, площею 0,5752 га, в с. Бобрик, вул. Соборності, 18А, Броварського району
Київської області.
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 в
смт Велика Димерка по вул. Промислова, 21, Броварського району Київської області.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт Велика Димерка, вул.
Паркова, Броварського району Київської області.
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж частини земельної ділянки на які поширюється право
сервітуту площею 0,5000 га в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40Г.
Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної
власності Великодимерської селищної ради в с. Світильня.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
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власності у разі зміни її цільового призначення в с. Гайове Броварського району Київської
області.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни
їх цільового призначення загальною площею 2,2885 га гр. Голодного Олександра
Івановича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у разі зміни їх цільового призначення загальною площею 2,3635 га гр. Голодного
Олександра Івановича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Лук’янчука Олександра Володимировича в с. Залісся
Броварського району Київської області.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Мельникова В’ячеслава Олександровича.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Муравської Юлії Леонідівни.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Романенко Анни Сергіївни.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Трушин Ніни Петрівни.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни
її цільового призначення гр. Дяченка Павла Петровича в с. Залісся, Броварського району
Київської області.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни
їх цільового призначення гр. Лазаренка Любомира Володимировича в с. Залісся
Броварського району Київської області.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Підлісся, провул.
Козацький буд. 1.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул.
Шевченка буд. 34.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Михайлівка, вул.
Центральна буд. 39.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. 9-Січня
буд. 16.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. Садова
буд.19.
Про вступ до складу засновників комунального підприємства «Трудовий архів
Броварського району» Броварської районної ради Київської області.
Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства
«Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради Броварського
району Київської області на 2021-2024 роки».
Про внесення змін до Програми «Охорона довкілля та раціональне використання
природних ресурсів Великодимерської територіальної громади на 2020-2022роки».
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».
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Про внесення змін до Програми «Відшкодування витрат на утримання тимчасово
вільних об’єктів комунальної власності Великодимерської територіальної громади».
Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу.
Про включення об’єкту оренди комунальної власності до переліку другого типу та
затвердження орендної плати.
Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну власність.
Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс та передачу функцій
замовника.
Про внесення змін до штатного розпису закладів освіти Великодимерської селищної
ради.
Про внесення змін до структури комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна
школа» Великодимерської селищної ради».
Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи освіти
Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки».
Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської територіальної
громади на 2021 рік».
Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих
документів на 2021 рік».
Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального некомерційного
підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР
«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2021 рік».
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 схвалення прогнозних показників бюджету Великодимерської селищної
територіальної громади на 2022-2024 роки.
Про внесення змін до посадового складу комісії з питань ТЕБ та НС Великодимерської
територіальної громади.

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»:
Голосували: «ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
1. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 495 (додається).
2. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 496 (додається).
3. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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 № 497 (додається).
4. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу їх у власність.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 498 (додається).
5. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність на території Великодимерської селищної ради.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології.
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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 499 (додається).
6. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в с. Бобрик
Броварського району Київської області для послідуючого укладення договору оренди з ТОВ
«Укртауер».
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 500 (додається).
7. Слухали: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в с. Тарасівка, вул. 9 січня, Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 501 (додається).
8. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.06.2021 №
418 «Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності
Великодимерської селищної ради».
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 502 (додається).
9. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення ТОВ «МВ НАФТА» в с. Залісся, вул. Київська, 144 а.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 503 (додається).
10. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних
організацій, площею 0,5752 га, в с. Бобрик, вул. Соборності, 18А, Броварського району Київської
області.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому».
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 504 (додається).
11. 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 в смт
Велика Димерка по вул. Промислова, 21, Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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 пропозицію»:
«ЗА» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 505 (додається).
12. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт Велика Димерка, вул.
Паркова, Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 506 (додається).
13. Слухали: Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж частини земельної ділянки на які поширюється право сервітуту
площею 0,5000 га в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40Г.

ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 507 (додається).
14. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності
Великодимерської селищної ради в с. Світильня.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології.
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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 508 (додається).
15. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальної власності у разі зміни її цільового призначення в с. Гайове Броварського району
Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 509 (додається).
16. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
разі зміни їх цільового призначення загальною площею 2,2885 га гр. Голодного Олександра
Івановича.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 510 (додається).

17. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
разі зміни їх цільового призначення загальною площею 2,3635 га гр. Голодного Олександра
Івановича.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 511 (додається).
18. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Лук’янчука Олександра Володимировича в с. Залісся
Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 512 (додається).
19. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Мельникова В’ячеслава Олександровича.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 513 (додається).
20. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Муравської Юлії Леонідівни.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 514 (додається).
21. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
разі зміни її цільового призначення гр. Романенко Анни Сергіївни.

ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології.
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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 515 (додається).
22. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Трушин Ніни Петрівни.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 516 (додається).
23. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення гр. Дяченка Павла Петровича в с. Залісся, Броварського району
Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 517 (додається).
24. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі
зміни їх цільового призначення гр. Лазаренка Любомира Володимировича в с. Залісся
Броварського району Київської області.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 518 (додається).
25. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Підлісся, провул. Козацький

буд. 1.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 519 (додається).
26. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. Шевченка буд.
34.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 520 (додається).
27. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Михайлівка, вул. Центральна
буд. 39.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 23, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 521 (додається).
28. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. 9-Січня буд. 16.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст відділу земельних ресурсів та екології.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому».
Із зали засідань вийшов депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Миронець
Олександр Миколайович.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 1

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 522 (додається).
29. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Тарасівка, вул. Садова буд.19.
ДОПОВІДАВ: Олександр МАМОЧКА – спеціаліст 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» – 22, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 1
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 523 (додається).
30. Слухали: Про вступ до складу засновників комунального підприємства «Трудовий архів
Броварського району» Броварської районної ради Київської області.
ДОПОВІДАЛА: Ірина МЕСЯНЖИНОВА – Директор КП «Трудовий архів Броварського
району».
Із зали засідань вийшли депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання Воєвуцький
Олександр Петрович, Гришко Віктор Миколайович, Гришко Віталій Сергійович.
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 – 3
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 524 (додається).
31. Слухали: Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства
«Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради Броварського району
Київської області на 2021-2024 роки».
ДОПОВІДАЛА: Ірина МЕСЯНЖИНОВА – Директор КП «Трудовий архів Броварського
району».
Із зали засідань вийшли депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання Васюк
Андрій Григорович, Постол Олександр Вікторович.
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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 525 (додається).
32. Слухали: Про внесення змін до Програми «Охорона довкілля та раціональне використання
природних ресурсів Великодимерської територіальної громади на 2020-2022роки».
ДОПОВІДАВ: Олександр КУЦЕНКО – заступник селищного голови.

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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 526 (додається).
33. 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: Катерина Суворіна-Потєхіна – в.о. начальника 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 527 (додається).
34. Слухали: Про внесення змін до Програми «Відшкодування витрат на утримання тимчасово
вільних об’єктів комунальної власності Великодимерської територіальної громади».
ДОПОВІДАЛА: Катерина Суворіна-Потєхіна – в.о. начальника 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 528 (додається).
35. Слухали: Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу.
ДОПОВІДАЛА: Катерина Суворіна-Потєхіна – в.о. начальника 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 6
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 529 (додається).
36. Слухали: Про включення об’єкту оренди комунальної власності до переліку другого типу та
затвердження орендної плати.

ДОПОВІДАЛА: Катерина Суворіна-Потєхіна – в.о. начальника 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» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 6
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 530 (додається).
37. Слухали: Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну
власність.
ДОПОВІДАЛА: Катерина Суворіна-Потєхіна – в.о. начальника 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 531 (додається).
38. Слухали: Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс та передачу
функцій замовника.
ДОПОВІДАЛА: Катерина Суворіна-Потєхіна – в.о. начальника 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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 532 (додається).
39. Слухали: Про внесення змін до штатного розпису закладів освіти Великодимерської
селищної ради.
ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник управління освіти, культури, молоді та
спорту.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 533 (додається).
40. Слухали: Про внесення змін до структури комунального закладу «Дитячо-юнацька
спортивна школа» Великодимерської селищної ради».

ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник управління освіти, культури, молоді та
спорту.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 534 (додається).
41. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи освіти
Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки».
ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник управління освіти, культури, молоді та
спорту.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 535 (додається).
42. Слухали: Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах освіти
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник управління освіти, культури, молоді та
спорту.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 536 (додається).
43. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської
територіальної громади на 2021 рік».
ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник управління освіти, культури, молоді та
спорту.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 537 (додається).
44. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту
Великодимерської територіальної громади на 2021 рік».
ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник управління освіти, культури, молоді та
спорту.

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 538 (додається).
45. Слухали: Про внесення змін до Програми «Забезпечення виконання судових рішень та
виконавчих документів на 2021 рік».
ДОПОВІДАЛА: Тетяна ІВАНЕНКО – начальник управління освіти, культури, молоді та
спорту.
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за основу і в
цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:
«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 539 (додається).
46. Слухали: Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального
некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ КОР
«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2021 рік».
ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів.
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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 540 (додається).
47. 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.
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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 541 (додається).
48. Слухали: Про схвалення прогнозних показників бюджету Великодимерської селищної
територіальної громади на 2022-2024 роки.
ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів.

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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 542 (додається).
49. Слухали: Про внесення змін до посадового складу комісії з питань ТЕБ та НС
Великодимерської територіальної громади.
ДОПОВІДАЛА: Марина СІКАЧ – в.о. начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності.
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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 5
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 543 (додається).
50. РІЗНЕ.
Всі питання, які виносились на розгляд 17 сесії 8 скликання Великодимерської селищної
ради були розглянуті. Засідання закінчено.
Звучить гімн України!

Селищний голова

Примітка. Деталі пленарного засідання дивитися за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Ujnc2wEqDJo

Анатолій БОЧКАРЬОВ

