
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 18 

XVIII пленарного засідання чергової сесії 

 

Дата: 21 жовтня 2021 року  

Час: 14:00 

Місце проведення: Київська область, Броварський  район, смт Велика Димерка,  

вулиця Бобрицька, б. 1, 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 

Оксана Косенко – начальник Управління фінансів Великодимерської селищної ради 

Ірина Хитра – заступник начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту 

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

та розвитку інфраструктури (у відпустці) 

Оксана Яковенко – начальник Управління соціального захисту населення Великодимерської 

селищної ради. 

Красіна Світлана – начальник відділу документообігу звернень громадян, внутрішньої політики 

та зв’язків із засобами масової інформації. 

Мальцева Тетяна – начальник відділу містобудування та архітектури. 

Олександр Рубанка – начальник відділу земельних ресурсів та екології 

Олена Слизюк – помічник-консультант депутата Великодимерської селищної ради Юрченка 

Анатолія Анатолійовича 

Анатолій Гаркуша – спеціаліст КЗ «ЦКДС» Великодимерської селищної ради 

Віталій Литвиненко – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

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

 

Відсутні на пленарному засіданні 6 депутатів: 

Сергій Зінченко – лікарняний 

Богдан Франків – лікарняний 

Олег Ткаченко – лікарняний 

Олександр Воєвуцький – відрядження 

Галина Шибіко – відрядження 

Юлія Стеценко – відпустка 



Євгеній Стеценко– 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 22 осіб. Кворум 

наявний. 

 

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

селищний  голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити вісімнадцяту чергову сесію Великодимерської  

селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XVIII чергової сесії VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу» : 

 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської 

селищної ради за 9 місяців 2021 року. 

2. Про внесення змін до терміну дії Програми висвітлення діяльності 

Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2021-

2023 роки. 

3. 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». 

4. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 

«Великодимерське» на 2021-2022 роки». 

5. 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». 

6. Про затвердження плану витрат коштів, передбачених для здійснення 

природоохоронних заходів на 2021 рік. 

7. Про затвердження Порядку використання цільових екологічних коштів. 

8. 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. 

9. Про затвердження Положення та структури Управління соціального захисту 

населення Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 



10. Про затвердження Положення про порядок роботи конкурсної комісії з 

проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Інклюзивно-

ресурсний центр» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

11. Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти Великодимерської 

селищної ради. 

12. Про погодження структури та загальної чисельності комунального підприємства 

Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос». 

13. Про затвердження структури та загальної чисельності комунального закладу 

«Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Великодимерської 

селищної ради. 

14. Про визначення органу управління Комунального підприємства «Трудовий архів 

Броварського району» Броварської районної ради Київської області. 

15. Про внесення змін до детального плану території центральної частини смт Велика 

Димерка Броварського району Київської області. 

16. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки 

загальною площею 14,652 га в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

17. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки 

загальною площею 0,03 га в с. Русанів Броварського району Київської області. 

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

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

19. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

20. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність. 

22. Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 

0,0495 га, по вул. Бобрицька, 72 А, смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

23. Про надання дозволу на викуп земельних ділянок земель комунальної власності по                     

вул. Європейська,  с. Гоголів,  Броварського району Київської області. 

24. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з СТ 

«МПО» по вул. Вокзальна, 2, с. Шевченкове Броварського району Київської області. 

25. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з ФОП 

Гостинський В.В. та ФОП Стеценко С.Б. по вул. Горького, 19,  с. Богданівка, Броварського 

району Київської області. 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшого укладання договору оренди землі на території 

Великодимерської селищної ради по вул. Лісова, 2, с. Захарівка, Броварського району Київської 

області. 

27. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по                            

вул. Шевченка, 1б, с. Гоголів Броварського району Київської області з ТОВ «СК ПЕТРОЛІУМ».  

28. Про припинення договору оренди земельної ділянки по вул. Горького, 19,                   

с. Богданівка Броварського району Київської області з СТ «Хутір Богданівський». 

29. Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в                                  

с. Гайове Броварського району Київської області. 

30. Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по                   

вул. Молодіжна, 11Г,  с. Русанів Броварського району Київської області. 



31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування на території Великодимерської селищної ради в                      

с. Русанів Броварського району Київської області. 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Космонавтів, б.14 А,                  

с. Світильня Броварського району Київської області. 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Корольова, 2,                                

с. Світильня  Броварського району Київської області. 

34. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з                                

ТОВ «КОМПАНІЯ УКРБАКАЛІЯ»  по вул. Шкільна, 31,  с. Шевченкове Броварського району 

Київської області. 

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

зміни її цільового призначення гр. Бориспольця Григорія Петровича. 

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

зміни її цільового призначення гр. Бориспольця Сергія Григоровича. 

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

зміни її цільового призначення гр. Виговського Юрія Олександровича по вул. Молодіжна,                     

с. Гоголів Броварського району Київської області. 

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

зміни її цільового призначення гр. Теплюка Петра Миколайовича. 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Садова, 1А,                                 

с. Плоске  Броварського району Київської області. 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Захисників, б.2 А,                   

с. Світильня Броварського району Київської області. 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 9 Січня, б.7, с.Тарасівка 

Броварського району Київської області. 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Першотравневе Броварського 

району Київської області. 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гагаріна,2,                                 

с. Гребельки Броварського району Київської області. 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. М. Заньковецької, 39,                 

с. Жердова Броварського району Київської області. 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, б.3,                                

с. Кулажинці Броварського району Київської області. 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Партизана Стригуна, б.3,              

с. Кулажинці Броварського району Київської області. 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.Партизанська,                           

с. Перше Травня Броварського району Київської області. 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Першотравнева, б.37                     

с. Перше Травня Броварського району Київської області. 



49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Будівельників, б.1А,                     

с. Плоске Броварського району Київської області. 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, б.2                                  

с. Плоске Броварського району Київської області. 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, с.Плоске 

Броварського району Київської області. 

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Молодіжна,                                     

с. Плоске Броварського району Київської області. 

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Незалежності,                                

с. Плоске Броварського району Київської області. 

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Нова, с. Плоске 

Броварського району Київської області. 

55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, с. Русанів 

Броварського району Київської області. 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.Партизанська,                                

с. Русанів Броварського району Київської області. 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Перемоги, с. Русанів 

Броварського району Київської області. 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська,                                     

с. Світильня Броварського району Київської області. 

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська,                                       

с. Світильня Броварського району Київської області. 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Калюка Григорія Федоровича. 

61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Ковальової Анастасії Георгіївни. 

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Санька Олександра Васильовича. 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Філоненка Василя Анатолійовича. 

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Шевель Ольги Вікторівни. 

65. Про розгляд заяв гр. Тараса Максима Юрійовича, гр. Тарас Олександри 

Василівни, гр. Тараса Юрія Ярославовича. 

66. Про розгляд заяв гр. Моренець Євгена Борисовича, гр. Моренець Ольги 

Миколаївни. 

67. Про розгляд заяв гр.Степаненко Ірини Вікторівни, гр.Степаненка Дмитра 

Володимировича, гр.Степаненка Володимира Дмитровича, гр.Степаненко Наталії Валентинівни. 

 

 



Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15, «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 затвердження Положення про порядок роботи конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Великодимерської селищної ради 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» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Включення до порядку денного питання: 

1. Про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення.  

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

2. Про передачу з балансу КП «Великодимерське» на баланс КЗ БРР «Броварський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» комунального майна. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

3. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності 

Великодимерської селищної ради.  

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 



меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Кулажинці, вул. Галини Козюби, 

Броварського району Київської області. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

«ЗА» –15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

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

цільового призначення гр. Придатка Олега Михайловича. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у разі зміни їх цільового призначення гр. Голодного Олександра Івановича. 

 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію включити проєкт рішення. Проведення 

процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»: 

«ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

- Не брали участь у голосуванні – 0 

 

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

 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської селищної 

ради за 9 місяців 2021 року. 

2. Про внесення змін до терміну дії Програми висвітлення діяльності Великодимерської 

селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2021-2023 роки. 

3. 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». 

4. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 

«Великодимерське» на 2021-2022 роки». 

5. Про передачу з балансу КП «Великодимерське» на баланс КНП БРР «Броварський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» комунального майна. 

6. 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 КНП КОР 

«КОЦЕМДМК» «Броварська станція екстреної медичної допомоги» на 2021 рік». 

7. Про затвердження Порядку використання цільових екологічних коштів. 

8. Про затвердження плану витрат коштів, передбачених для здійснення природоохоронних 

заходів на 2021 рік. 

9. 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. 



10. Про затвердження Положення та структури Управління соціального захисту населення 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

11. Про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Інклюзивно-

ресурсний центр» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області. 

12. Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти Великодимерської селищної 

ради. 

13. Про погодження структури та загальної чисельності комунального підприємства 

Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос». 

14. Про затвердження структури та загальної чисельності комунального закладу «Центр 

муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Великодимерської 

селищної ради. 

15. Про визначення органу управління Комунального підприємства «Трудовий архів 

Броварського району» Великодимерської селищної ради. 

16. Про внесення змін до детального плану території центральної частини смт Велика 

Димерка Броварського району Київської області. 

17. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки 

загальною площею 14,652 га в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

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

загальною площею 0,03 га в с. Русанів Броварського району Київської області. 

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

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

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

ділянок. 

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

ділянок у власність. 

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

їх у власність. 

23. Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 

0,0495 га, по вул. Бобрицька, 72 А, смт Велика Димерка Броварського району Київської 

області. 

24. Про надання дозволу на викуп земельних ділянок земель комунальної власності по вул. 

Європейська, с. Гоголів Броварського району Київської області. 

25. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з СТ «МПО» по 

вул. Вокзальна, 2, с. Шевченкове Броварського району Київської області. 

26. Про припинення договору оренди земельної ділянки по вул. Горького, 19, с.Богданівка 

Броварського району Київської області з СТ «Хутір Богданівський». 

27. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з ФОП 

Гостинський В.В. та ФОП Стеценко С.Б. по вул. Горького, 19,  с. Богданівка Броварського 

району Київської області. 

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

ділянки для подальшого укладання договору оренди землі на території Великодимерської 

селищної ради по вул. Лісова, 2, с. Захарівка, Броварського району Київської області. 

29. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 1б, с. 

Гоголів Броварського району Київської області з ТОВ «СК ПЕТРОЛІУМ». 

30. Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в с. 

Гайове Броварського району Київської області. 

31. Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 

Молодіжна, 11Г, с. Русанів Броварського району Київської області. 



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

ділянки у постійне користування на території Великодимерської селищної ради в с. 

Русанів Броварського району Київської області. 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Космонавтів, б. 14 

А, с. Світильня Броварського району Київської області. 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Корольова, 2, с. 

Світильня Броварського району Київської області. 

35. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

«КОМПАНІЯ УКРБАКАЛІЯ» по вул. Шкільна, 31, с. Шевченкове Броварського району 

Київської області. 

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

її цільового призначення гр. Бориспольця Григорія Петровича. 

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

її цільового призначення гр. Бориспольця Сергія Григоровича. 

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

її цільового призначення гр. Виговського Юрія Олександровича по вул. Молодіжна, с. 

Гоголів Броварського району Київської області. 

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

її цільового призначення гр. Теплюка Петра Миколайовича. 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Садова, 1А, с. 

Плоске Броварського району Київської області. 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Захисників, б.2 А, с. 

Світильня Броварського району Київської області. 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  вул. 9 Січня, б.7, 

с.Тарасівка Броварського району Київської області. 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Першотравневе 

Броварського району Київської області. 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  вул. Гагаріна,2, с. 

Гребельки Броварського району Київської області. 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  вул. М. Заньковецької, 

39 с. Жердова  Броварського району Київської області. 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, б.3, с. 

Кулажинці Броварського району Київської області. 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Партизана Стригуна, 

б. 3, с. Кулажинці Броварського району Київської області. 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.Партизанська, с. 

Перше Травня Броварського району Київської області. 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Першотравнева, б.37  

с. Перше Травня Броварського району Київської області 



50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Будівельників, б. 1А, 

с. Плоске Броварського району Київської області 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, б. 2 с. 

Плоске Броварського району Київської області 

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  вул. Київська, с.Плоске 

Броварського району Київської області 

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Молодіжна, с. 

Плоске Броварського району Київської області 

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Незалежності, с. 

Плоске Броварського району Київської області 

55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Нова, с. Плоске 

Броварського району Київської області 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  вул. Київська, с. Русанів 

Броварського району Київської області 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.Партизанська, с. 

Русанів Броварського району Київської області 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Перемоги, с. Русанів 

Броварського району Київської області 

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  вул. Київська, с. 

Світильня Броварського району Київської області 

60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, с. 

Світильня Броварського району Київської області 

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

її цільового призначення гр. Калюка Григорія Федоровича 

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

її цільового призначення гр. Ковальової Анастасії Георгіївни 

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

її цільового призначення гр. Санька Олександра Васильовича 

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

її цільового призначення гр. Філоненка Василя Анатолійовича 

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

її цільового призначення гр. Шевель Ольги Вікторівни 

66. Про розгляд заяв гр. Тараса Максима Юрійовича, гр. Тарас Олександри Василівни, гр. 

Тараса Юрія Ярославовича 

67. Про розгляд заяв гр. Моренець Євгена Борисовича гр. Моренець Ольги Миколаївни 

68. Про розгляд заяв гр. Степаненко Ірини Вікторівни, гр. Степаненка Дмитра 

Володимировича, гр. Степаненка Володимира Дмитровича, гр. Степаненко Наталії 

Валентинівни 

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

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за рахунок земель комунальної 



власності Великодимерської селищної ради 

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Кулажинці, вул. Галини 

Козюби Броварського району Київської області 

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

її цільового призначення гр. Придатка Олега Михайловича 

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни 

їх цільового призначення гр. Голодного Олександра Івановича 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «в цілому»: 

 

Голосували: «ЗА» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

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

селищної ради за 9 місяців 2021 року. 

ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Миронець 

Олександр, зареєструвався в системі та взяв участь у голосуванні. 

 

Вийшла із зали засідань Коваленко Марина, депутат Великодимерської селищної ради VIII 

скликання. 

 

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» – 15, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 544 (додається). 

 

2. Слухали: Про внесення змін до терміну дії Програми висвітлення діяльності 

Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2021-

2023 роки. 

ДОПОВІДАЛА: Світлана КРАСІНА – начальник відділу документообігу звернень громадян, 

внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації. 

 

До зали засідань зайшли депутати Великодимерської селищної ради VIII скликання Гришко 

Віталій та Фещун Олександр. Дпутати зареєструвалися в системі та взяли участь у голосуванні. 

 

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 – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 545 (додається). 

 

3. 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: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

«ЗА» – 16, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Юрченко Анатолій утримався від голосування. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 546 (додається). 

 

4. Слухали:  Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 

«Великодимерське» на 2021-2022 роки». 

ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 547 (додається). 

 

5. Слухали:  Про передачу з балансу КП «Великодимерське» на баланс КЗ БРР «Броварський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» комунального майна 

ДОПОВІДАЛА: Галина ПЛОТНІКОВА – начальник відділу капітального  будівництва, 

ЖКГ, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

 

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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 548 (додається). 

 

6. 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 Великодимерської 

селищної ради. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 549 (додається). 

 

7. Слухали: Про затвердження Порядку використання цільових екологічних коштів. 

ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

 

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

цілому».Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 550 (додається). 

 

8. Слухали: Про затвердження плану витрат коштів, передбачених для здійснення 

природоохоронних заходів на 2021 рік. 

ДОПОВІДАЛА: Оксана КОСЕНКО – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 



Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 551 (додається). 

 

9. 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. 

 

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» – 1 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Юрченко Анатолій утримався від голосування. 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 552 (додається). 

 

10. Слухали: Про затвердження Положення та структури Управління соціального захисту 

населення Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Оксана ЯКОВЕНО – начальник Управління соціального захисту населення 

Великодимерської селищної ради. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 553 (додається). 

 

11. Слухали: Про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Ірина ХИТРА – заступник начальника Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Великодимерської селищної ради. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 



Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 554 (додається). 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Васюк 

Андрій, зареєструвався в системі та взяв участь у голосуванні. 

 

12. Слухали: Про внесення змін до штатних розписів закладів освіти Великодимерської 

селищної ради. 

ДОПОВІДАЛА: Ірина ХИТРА – заступник начальника Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Великодимерської селищної ради. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 555 (додається). 

 

13. Слухали:  Про погодження структури та загальної чисельності комунального підприємства 

Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос». 

ДОПОВІДАЛА: Ірина ХИТРА – заступник начальника Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Великодимерської селищної ради. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 556 (додається). 

 

14. Слухали:  Про затвердження структури та загальної чисельності комунального закладу 

«Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Великодимерської 

селищної ради. 

ДОПОВІДАЛА: Ірина ХИТРА – заступник начальника Управління освіти, культури, молоді 

та спорту Великодимерської селищної ради. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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



Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 557 (додається). 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Гришко 

Віктор, зареєструвався в системі та взяв участь у голосуванні. 

 

15. Слухали:  Про визначення органу управління Комунального підприємства «Трудовий архів 

Броварського району» Броварської районної ради Київської області. 

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 558 (додається). 

 

16. Слухали:  Про внесення змін до детального плану території центральної частини смт Велика 

Димерка Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна МАЛЬЦЕВА – начальник відділу містобудування та архітектури. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 559 (додається). 

 

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

загальною площею 14,652 га в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна МАЛЬЦЕВА – начальник відділу містобудування та архітектури. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 



Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 560 (додається). 

 

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

загальною площею 0,03 га в с. Русанів Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАЛА: Тетяна МАЛЬЦЕВА – начальник відділу містобудування та архітектури. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Юрченко Анатолій утримався від голосування. 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 561 (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. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Коваленко Марина не брала участь у голосуванні. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 562 (додається). 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради VIII скликання Коваленко 

Марина, зареєструвався в системі та взяв участь у голосуванні. 

 

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

земельних ділянок. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

Головуючий: наголосив на тому, що 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. 

 



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 № 563 (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. 

 

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» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 2 

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Утрималися: Юрченко Анатолій та Кузьмик Світлана. 

Не голосувала: Бреус НАТАЛІЯ. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 564 (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. 

 

Головуючий: наголосив на тому, що віідповідно 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. 

 

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 № 565 (додається). 

 

23. Слухали: Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 

0,0495 га, по вул. Бобрицька, 72 А, смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 



 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 566 (додається). 

 

24. Слухали: Про надання дозволу на викуп земельних ділянок земель комунальної власності по 

вул. Європейська, с. Гоголів Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 567 (додається). 

 

25. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з СТ 

«МПО» по вул. Вокзальна, 2, с. Шевченкове Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 568 (додається). 

 

26. Слухали: Про припинення договору оренди земельної ділянки по вул. Горького, 19, 

с.Богданівка Броварського району Київської області  з СТ «Хутір Богданівський». 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 569 (додається). 

 

27. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з ФОП 



Гостинський В.В. та ФОП Стеценко С.Б. по вул. Горького, 19,  с. Богданівка Броварського 

району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 570 (додається). 

 

28. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшого укладання договору оренди землі на території 

Великодимерської селищної ради по вул. Лісова, 2, с. Захарівка, Броварського району Київської 

області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 571 (додається). 

 

29. Слухали: Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки по                    

вул. Шевченка, 1б,   с. Гоголів Броварського району Київської області з ТОВ «СК 

ПЕТРОЛІУМ».  

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 572 (додається). 

 

30. Слухали: Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в с. Гайове 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

           

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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



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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 573 (додається). 

 

31. Слухали: Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 

Молодіжна, 11Г,  с. Русанів Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

  

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 574 (додається). 

 

32. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування на території Великодимерської селищної ради в с. 

Русанів Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Анатолій Юрченко утримався від голосування. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 575 (додається). 

 

33. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                  вул. Космонавтів, б. 

14 А, с. Світильня Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 576 (додається). 



34. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                вул. Корольова, 2, с. 

Світильня Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 577 (додається). 

 

35. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

«КОМПАНІЯ УКРБАКАЛІЯ» по вул. Шкільна, 31, с. Шевченкове Броварського району 

Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 578 (додається). 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Бориспольця Григорія Петровича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 579 (додається). 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Бориспольця Сергія Григоровича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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



Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 580 (додається). 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Виговського Юрія Олександровича по вул. Молодіжна, с. 

Гоголів Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 581 (додається). 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Теплюка Петра Миколайовича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 582 (додається). 

 

40. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                 вул. Садова, 1А, с. 

Плоске Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 583 (додається). 

 

41. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                   вул. Захисників, б.2 

А, с. Світильня Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 



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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

 

Не брали участь у голосуванні: Фещун Олександр, Коваленко Марина, Кузьмик Світлана. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 584 (додається). 

 

42. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                вул. 9 Січня, б.7, 

с.Тарасівка Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

«ЗА» – 17, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 3 

 

Не брали участь у голосуванні: Фещун Олександр, Васюк Андрій, Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 585 (додається). 

 

43. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в                      с. Першотравневе 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Не брали участь у голосуванні: Фещун Олександр, Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 586 (додається). 

 

44. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                   вул. Гагаріна,2, с. 

Гребельки Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 



 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Не брали участь у голосуванні: Фещун Олександр, Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 587 (додається). 

 

45. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по              вул. М. Заньковецької, 

39 с. Жердова  Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Не брали участь у голосуванні: Фещун Олександр, Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 588 (додається). 

 

46. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, б.3, с. Кулажинці 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Не брали участь у голосуванні: Фещун Олександр, Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 589 (додається). 

 

47. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Партизана Стригуна, б. 3, с. 

Кулажинці Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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



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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина, Юлія Рябченко. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 590 (додається). 

 

48. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.Партизанська, с. Перше 

Травня Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина, Юлія Рябченко. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 591 (додається). 

 

49. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                  вул. Першотравнева, 

б.37  с. Перше Травня Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 592 (додається). 

 

50. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                вул. Будівельників, б. 

1А, с. Плоске Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 



 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 593 (додається). 

 

51. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по               вул. Київська, б. 2 с. 

Плоске Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 594 (додається). 

 

52. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по          вул. Київська, с.Плоске 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 595 (додається). 

 

53 Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                вул. Молодіжна, с. 

Плоске Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 596 (додається). 



54. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                     вул. Незалежності, 

с. Плоске Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 597 (додається). 

 

55. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по               вул. Нова, с. Плоске 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина, Фещун Олександр. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 598 (додається). 

 

56. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, с. Русанів 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 599 (додається). 

 

57. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.Партизанська, с. Русанів 

Броварського району Київської області. 



 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 600 (додається). 

 

58. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по           вул. Перемоги, с. Русанів 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина, Рябченко Юлія. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 601 (додається). 

 

59. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Київська, с. Світильня 

Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 602 (додається). 

 

60. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по               вул. Київська, с. 

Світильня Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 



 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 603 (додається). 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Калюка Григорія Федоровича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 604 (додається). 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Ковальової Анастасії Георгіївни. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 605 (додається 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Санька Олександра Васильовича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

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



Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 606 (додається 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Філоненка Василя Анатолійовича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина, Борсук Олександр. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 607 (додається 

 

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

зміни її цільового призначення гр. Шевель Ольги Вікторівни. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 608 (додається 

 

66. Слухали: Про розгляд заяв гр. Тараса Максима Юрійовича, гр. Тарас Олександри 

Василівни, гр. Тараса Юрія Ярославовича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 609 (додається 



67. Слухали: Про розгляд заяв гр. Моренець Євгена Борисовича гр. Моренець Ольги 

Миколаївни. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 610 (додається 

 

68. Слухали: Про розгляд заяв гр. Степаненко Ірини Вікторівни, гр. Степаненка Дмитра 

Володимировича, гр. Степаненка Володимира Дмитровича, гр. Степаненко Наталії 

Валентинівни. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 611 (додається 

 

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

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

Великодимерської селищної ради. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 612 (додається 

 

70. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Кулажинці, вул. Галини 

Козюби Броварського району Київської області. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 



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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 613 (додається 

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

зміни її цільового призначення гр. Придатка Олега Михайловича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 614 (додається) 

72. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення гр. Голодного Олександра Івановича. 

ДОПОВІДАВ: Олександр РУБАНКА – начальник відділу земельних ресурсів та екології. 

 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Не брали участь у голосуванні: Коваленко Марина. 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 615 (додається 

 

73. РІЗНЕ. 

У різному розглядалися наступні депутатські звернення: 

 

1. ЗВЕРНЕННЯ Голови депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність» 

Івана РОГОВОГО вхд. № 03-08/Р/856 від 16.09.2021 щодо підвищення тарифів та зруйнованої 

системи нарахування субсидій 

      

 2. ЗВЕРНЕННЯ Голови депутатської фракції політичної партії «Європейська Солідарність» 

Івана РОГОВОГО вхд. № 03-08/Р/857 від 16.09.2021,  щодо штучного скорочення категорій, які 



мають право на отримання субсидій за спожиті ЖК послуг, погіршення соціального становища 

пенсіонерів та виплати їм «13 пенсії». 

 

3. Звернення, депутата Великодимерської селищної ради VIII скликання, Юрченка А.А. щодо 

створення реєстру пам’яток культури, пам’ятних знаків, історичних пам’яток, музеїв, об’єктів, 

що становлять матеріальну або духовну цінність та щодо розробки Програми «Збереження 

культурної спадщини та розвиток туризму на території Великодимерської селищної 

територіальної громади». 

 

Анатолій Борисович довів до відома депутатів про те, що 19 жовтня 2021 року Великодимерська 

селищна рада підписала меморандуми із ГО «СВ-ПЛАТФОРМА» та ГО Київська школа Рівних 

Можливостей. 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 18 сесії 8 скликання Великодимерської селищної 

ради були розглянуті. Засідання закінчено.  

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Деталі пленарного засідання дивитися за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=cL50LIa8gdA&list=PLMCy-

Dy9nvobRJSPtm63cZ5TpJAHOB7dl&index=18 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cL50LIa8gdA&list=PLMCy-Dy9nvobRJSPtm63cZ5TpJAHOB7dl&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=cL50LIa8gdA&list=PLMCy-Dy9nvobRJSPtm63cZ5TpJAHOB7dl&index=18

