
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_______________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

пленарного засідання 

I установчої сесії  Великодимерської селищної ради VIIІ скликання 

 

26 листопада 2020 року   

15:00 

смт Велика Димерка                                                                                                                   

Зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні:  26 депутатів (відомість додається) 

 

Запрошені та присутні: 

Кокоть Валерій Олексійович – Радник селищного голови з місцевого економічного розвитку 

Москаленко Ю.М. – керуюча справами виконавчого комітету Великодимерської селищної ради 

Губський М.І. –  заступник селищного голови  

Куценко О.М. – заступник селищного голови 

Кадирова А.Т. – староста Руднянського старостинського округу 

Зубко Т.П. – староста Жердівського старостинського округу 

Карпенко Н.М. – староста Плосківського старостинського округу 

Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу 

Бобко Ю.М. – староста Богданівського старостинського округу 

Примак Р.П. – староста Гоголівського старостинського округу 

Костира Ю.А. – староста Русанівського старостинського округу 

Шевченко С.П. – староста Світильнянського старостинського округу 

Драний М.І. – начальник КП «Великодимерське» 

Сердюченко І.В. – директор КЗ «ЦКДС» 

Литвиненко В.В. – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

Савенко А.Г. – директор ТОВ «Ем Ай Ті» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ першої сесії Великодимерської селищної ради VIII скликання 

відкрила заступник голови Великодимерської селищної ТВК – КОРНІЄНКО Людмила 

Василівна. 

 

КОРНІЄНКО Людмила Василівна: 

- Відповідно до частини 2 статті 46 закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ПОСТАНОВИ Великодимерської селищної територіальної виборчої комісії 

Броварського району Київської області від  24 листопада 2020 року № 53 скликано першу сесію 

Великодимерської селищної ради VIII скликання. 

- Відповідно до частини 12 статті 46 закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше 

половини депутатів від загального складу ради. 

- Від загальної кількості новообраних депутатів (26) на першій сесії зареєстровано 26 

депутатів. 

- Сесія повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції. 

 

КОРНІЄНКО Людмила Василівна:  

«Шановні депутати та запрошені! Першу сесію Великодимерської селищної ради VIII 

скликання оголошую відкритою» 

Звучить державний гімн України 

 

Заступник голови Великодимерської селищної ТВК КОРНІЄНКО Л.В. оголосила 

результати виборів до Великодимерської селищної ради, які відбулися 25 жовтня 2020 року 

відповідно до: 

ПОСТАНОВИ Великодимерської селищної територіальної виборчої комісії Броварського 

району Київської області від  24 листопада 2020 року № 52 «Про реєстрацію 

Великодимерського селищного голови Броварського району Київської області»; 

ПОСТАНОВИ Великодимерської селищної територіальної виборчої комісії Броварського 

району Київської області від  15 листопада 2020  року № 49 «Про реєстрацію обраних депутатів 

Великодимерської селищної ради Броварського району київської області»; 

ПОСТАНОВИ Великодимерської селищної територіальної виборчої комісії Броварського 

району Київської області від  20 листопада 2020  року № 50 «Про реєстрацію обраних депутатів 

Великодимерської селищної ради Броварського району київської області»; 

ПОСТАНОВИ Великодимерської селищної територіальної виборчої комісії Броварського 

району Київської області від  24 листопада 2020  року № 51 «Про реєстрацію обраних депутатів 

Великодимерської селищної ради Броварського району київської області». 

 

КОРНІЄНКО Людмила Василівна:  

«Отже, за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня 2020 року, до Великодимерської 

селищної ради обрано 26 депутатів, а саме: 

- Борсук Олександр Миколайович, 21.09.1961 р.н., освіта вища, безпартійний, директор, 

ПП «Русанівське», с. Русанів Броварського району Київської  області, обраний в  ТВО 

№3, КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ». 



- Безпалий Юрій Васильович, 08.10.1971 р.н, громадянин України, освіта вища, 

безпартійний, водій, Комунальний заклад Броварської районна ради Дитячо-юнацька 

спортивна школа, Державна резиденція Залісся Броварського району Київської області, 

обраний в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, Київська обласна організація 

політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

- Бреус Наталія Миколаївна, 04.01.1980 р.н., освіта вища, безпартійна, доцент 

кафедри інформаційних систем, Національний університет харчових технологій, с. 

Гоголів Броварського району Київської  області, обрана в  єдиному багатомандатному 

виборчому окрузі, Київська обласна організація Політичної партії «УКРАЇНА 

СЛАВЕТНА». 

- Васюк Андрій Григорович, 10.06.1989 р.н., освіта вища, безпартійний, тимчасово не 

працює, смт Велика Димерка Броварського району Київської області, обраний в єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі, Київська обласна організація Політичної партії 

«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка». 

- Воєвуцький Олександр Петрович, 22.02.1954 р.н., вища, безпартійний, пенсіонер, с. 

Гоголів Броварського району Київської області, обраний в єдиному багатомандатному 

виборчому окрузі, Київська обласна організація Політичної партії «УКРАЇНА 

СЛАВЕТНА». 

- Гришко Віктор Миколайович, 16.02.1970 р.н., вища, безпартійний, директор, 

Заготівельно-виробниче приватне підприємство «Регіон-2001», смт Велика Димерка 

Броварського району Київської  області, обраний в  єдиному багатомандатному 

виборчому окрузі, Київська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина». 

- Гришко Віталій Сергійович, 31.07.1987 р.н., вища, безпартійний, директор, 

Заготівельно-виробниче приватне підприємство «Регіон-2001», смт Велика Димерка 

Броварського району Київської області, обраний в єдиному багатомандатному виборчому 

окрузі, Київська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» 

- Гришко Владислав Вікторович, 27.04.1993 р.н., вища, безпартійний, інженер-

будівельник, Заготівельно-виробниче приватне підприємство «Регіон-2001», смт Велика 

Димерка Броварського району Київської  області, смт Велика Димерка Броварського 

району Київської  області, обраний в  ТВО №2, кількість відданих голосів - 127, 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ». 

- Зінченко Сергій Володимирович, 26.04.1981 р.н., вища, безпартійний, тимчасово не 

працює, м. Вишневе Київської області, обраний в  єдиному багатомандатному виборчому 

окрузі, Київська обласна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – 

ЗА ЖИТТЯ». 

- Компанець Сергій Юрійович, 14.09.1986 р.н., вища, безпартійний, директор, ТОВ 

«ОЛГА» с. Рудня Броварського району Київської  області, обрана в  територіальному 

виборчому окрузі № 1, КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«ЗА МАЙБУТНЄ». 

- Коваленко Марина Вікторівна, 05.06.1986 р.н., вища, безпартійна, директор,  ТОВ 

«Сільськогосподарське підприємство «Трейдагропостач-2015», м. Київ, обрана в  

єдиному багатомандатному виборчому окрузі, Київська обласна організація Політична 

партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ».  

- Кузьмик Світлана Григорівна, 02.02.1979 р.н., вища, безпартійна, тимчасово не 

працює, смт Велика Димерка Броварського району Київської області, обрана в єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі, Київська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 



- Миронець Олександр Миколайович, 28.12.1985 р.н., вища, безпартійний, ФОП 

Миронець О.М., смт Велика Димерка Броварського району Київської  області, обраний в  

єдиному багатомандатному виборчому окрузі, Київська обласна організація Політичної 

партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка». 

- Науменко Тарас Григорович, 08.03.1981 р.н., вища, безпартійний, інженер, фізична 

особа-підприємець  Пляскін Г.В., смт. Велика Димерка Броварського району Київської 

області, обраний в ТВО №2, кількість відданих голосів - 156, Київська обласна 

організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

- Постол Олександр Вікторович, 23.03.1983 р.н., вища, безпартійний, Фізична особа-

підприємець Постол Олександр Вікторович, смт. Велика Димерка Броварського району 

Київської області, обраний в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, Київська 

територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність». 

- Роговий Іван Володимирович, 20.01.1984 р.н., вища, безпартійний, Начальник відділу 

комунального майна, Броварська  районна рада Київської області, смт Велика 

Димерка Броварського району Київської області, обраний в  єдиному багатомандатному 

виборчому окрузі, Київська територіальна організація Політичної партії «Європейська 

Солідарність». 

- Рубанка Анатолій Іванович, 18.02.1971 р.н., вища, безпартійний, тимчасово не працює, 

смт Велика Димерка Броварського району Київської  області, обраний в ТВО №2, 

кількість відданих голосів - 64, Київська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«СЛУГА НАРОДУ». 

- Рябченко Юлія Аврамівна, 11.10.1976 р.н., вища, безпартійна, провідний юрист-

консультант, Державна установа «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва 

Національної академії медичних наук України, с. Підлісся Броварського району 

Київської області, обрана в  єдиному багатомандатному виборчому окрузі, Київська 

територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність». 

- Сидоренко Антоніна Миколаївна, 02.04.1986 р.н., вища, безпартійна, секретар 

селищної ради, Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області, смт Велика Димерка Броварського району Київської області, 

обрана в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ». 

- Стеценко Євгеній Анатолійович, 03.12.1972 р.н., професійно-технічна, безпартійний, 

фізична особа підприємець, смт Велика Димерка Броварського району Київської області, 

обраний в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, Київська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ». 

- Стеценко Юлія Олексіївна, 23.05.1979 р.н., вища, безпартійна, бухгалтер, фізична особа 

підприємець, смт Велика Димерка Броварського району Київської  області, обрана в 

єдиному багатомандатному виборчому окрузі, Київська обласна організація 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ». 

- Ткаченко Олег Вікторович, 04.11.1975 р.н., вища, безпартійний, виконроб, Будивельна 

компанія «АнаБут», с. Богданівка Броварського району Київської області, обраний в ТВО 

№1, кількість відданих голосів - 172,  Київська обласна організація політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

- Фещун Олександр Валерійович, 14.07.1975 р.н., вища, безпартійний, приватний 

підприємець, смт Велика Димерка Броварського району Київської  області, обраний в  

єдиному багатомандатному виборчому окрузі, КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ». 



- Франків Богдан Іванович, 26.09.1980 р.н., вища, безпартійний, тимчасово не працює, с. 

Бобриця Києво-Святошинський району Київської області, обраний в  єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі, Київська обласна організація Політична партія 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

- Шибіко Галина Василівна, 11.01.1981 р.н., вища, безпартійна, фізична особа – 

підприємець, м. Бровари Київської області, обрана в єдиному багатомандатному 

виборчому окрузі, Київська обласна організація Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

- Юрченко Анатолій Анатолійович, 10.12.1978 р.н., вища, безпартійний, фізична особа 

підприємець, с. Русанів Броварського району Київської  області, обраний в  ТВО №3, 

кількість відданих голосів - 93, Київська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

«СЛУГА НАРОДУ». 

 

КОРНІЄНКО Людмила Василівна:  

«Шановні депутати та присутні! Згідно частини 6 статті 283 Виборчого кодексу України, 

оголошені мною рішення Великодимерської селищної територіальної виборчої комісії 

Броварського району Київської області є підставою для набуття повноважень та складення 

присяги депутатів Великодимерської селищної ради та Великодимерського селищного голови. 

 

До складення ПРИСЯГИ запрошуються депутати Великодимерської селищної ради, 

слово для її зачитування надається ВОЄВУЦЬКОМУ Олександру Петровичу. 

 

КОРНІЄНКО Людмила Василівна:  

«Шановні депутати! Прошу вас скріпити присягу своїми підписами під її текстом та 

отримати тимчасові посвідчення». 

 

Проходить процес скріплення присяги власними підписами депутатами. 

 

До складення ПРИСЯГИ запрошується новообраний Великодимерський селищний 

голова БОЧКАРЬОВ Анатолій Бочкарьов. 

 

Великодимерський селищний голова ЗАЧИТАВ ПРИСЯГУ !!! 

 

КОРНІЄНКО Людмила Василівна:  

«Відповідно до частини 2 статті 46 закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ГОЛОВУЄ на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова. Анатоліє 

Борисовичу, прошу зайняти моє місце та продовжити роботу пленарного засідання». 

 

Людмила Василівна привітала новообраного голову та депутатів. 

 

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

Великодимерський селищний  голова. 

 

Головуючий:  

«Шановні депутати та присутні! На пленарному засіданні запрошені поважні гості, не 

байдужі до долі Великодимерської громади! Запрошую до слова Кокотя Валерія Олексійовича». 

 



Звучить привітання від Валерія Кокотя! 

 

 

 

Головуючий:  

«Відповідно до частини 15 статті 46 закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтей 25 та 42 Регламенту роботи Великодимерської селищної ради VII скликання, 

відкрите голосування здійснюється у режимі поіменного голосування за допомогою Системи 

«Рада Голос» у режимі фіксації волевиявлення депутатів. Прошу депутатів отримати 

персональні електронні пульти за особистим підписом у відомості про реєстрацію депутатів 

Великодимерської селищнної ради». 

 

Видачу пультів здійснював уповноважений представник виконавчого органу ради – 

Савенко Андрій, згідно персонального ідентифікатора. 

 

Проходить процес отримання пультів. 

 

Головуючий:  

«Шановні депутати! Прошу зареєструватися в системі «Рада голос». Зареєстровано 26 

депутатів та селищний голова – кворум наявний. Продовжуємо роботу сесії. 

 

Відповідно до статті 39 Регламенту роботи ради слово для виступу надається такої 

тривалості: 

- для доповіді – 10 хвилин; 

- співдоповіді – 5 хвилин; 

- заключного слова – 4 хвилини; 

- тим, хто виступає в обговоренні – 3 хвилини; 

- для повторних виступів – 2 хвилини; 

- в обговоренні процедурою скороченого обговорення – 2 хвилини; 

- для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень – 2 хвилини; 

- для виступів запрошених осіб, заступників селищного голови, керівників виконавчих 

органів ради, за процедурним рішенням ради – до 3 хвилин; 

- для виступів у «Різному» – 4 хвилини; 

- для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, запитань, внесення 

пропозицій і поправок – 2 хвилини; 

- для надання пояснень депутату, який вважає, що виступаючий або головуючий 

неправильно тлумачать його слова або дії – 2 хвилини; 

- для внесення депутатського запиту – 2 хвилини на кожен запит; 

- для проголошення репліки – 1 хвилина». 

 

Головуючий:  

«Шановні депутати!  

 

На розгляд 1-ї сесії вносяться наступні питання: 

1. Про оголошення підсумків виборів та визнання повноважень Великодимерського селищного 

голови. 



2. Про створення лічильної комісії. 

3. Про обрання секретаря Великодимерської селищної ради. 

4. Про утворення постійних депутатських комісій Великодимерської селищної ради VIII 

скликання. 

5. Про затвердження Положення про постійні комісії Великодимерської селищної ради VIII 

скликання. 

6. Про затвердження Регламенту Великодимерської селищної ради VIІI скликання. 

7. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Великодимерської селищної 

ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради. 

8. Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету Великодимерської селищної 

ради. 

9.  Про затвердження заступників селищного голови. 

10.  Про утворення  старостинських округів. 

11.  Про затвердження старост. 

12.  Про затвердження Положення про старосту.   

13. Про утворення виконавчого комітету Великодимерської селищної ради та затвердження його 

персонального складу. 

14.  Про затвердження Положення про виконавчий комітет Великодимерської селищної ради. 

15.  Про встановлення надбавок, преміювання та надання матеріальної допомоги 

Великодимерському селищному голові. 

16.  Про порядок виконання бюджетів Великодимерської селищної ради, Богданівської, 

Гоголівської, Кулажинської, Плосківської, Русанівської та Світильнянської сільських рад до 

завершення бюджетного періоду». 

 

Головуючий:  

«Шановні депутати! Чи є у вас питання, зміни чи доповнення до порядку денного?». 

Заперечень та пропозицій від депутатів та запрошених не було. 

 

Головуючий:  

«Якщо заперечень немає прошу голосувати про затвердження порядку денного «за основу і 

в цілому». 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

 

Голосували: «ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Головуючий:  

«Переходимо до розгляду питань. Наголошую на тому, що всі ПРОЄКТИ РІШЕНЬ були 

надіслані вам на електронну пошту, а також, є в роздатковому матеріалі». 

 

1. Слухали: Про оголошення підсумків виборів та визнання повноважень 

Великодимерського селищного голови. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 



Про оголошення підсумків виборів та визнання повноважень 

Великодимерського селищного голови 

 

Заслухавши інформацію КОРНІЄНКО Людмили Василівни, заступника голови 

Великодимерської селищної територіальної виборчої комісії, про результати виборів 

Великодимерського  селищного голови, які відбулися 25 жовтня 2020 року,  керуючись 

частиною першою статті 42, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

1. Інформацію заступника голови Великодимерської селищної територіальної виборчої 

комісії, КОРНІЄНКО Людмили Василівни, про результати виборів, визнання повноважень та 

реєстрацію Великодимерським  селищним головою БОЧКАРЬОВА Анатолія Борисовича взяти 

до відома. 

2. Взяти до відома, що БОЧКАРЬОВУ Анатолію Борисовичу, селищному голові, 

встановлено сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії 

посад. 

 

Селищний голова                                                                       Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 26, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 (Бочкарьов А.Б.) 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 1 I-VIII (додається) 

 

2. Слухали: Про створення лічильної комісії. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Головуючий:  
«Лічильна комісія обирається для процедури проведення таємного голосування обрання 

секретаря Великодимерської селищної ради. Чи будуть пропозиції щодо кандидатури до 

лічильної комісії»? 

 

Пропозицій не надійшло. 

 

Головуючий:  
«Я пропоную утворити лічильну комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання 

у складі таких депутатів: 

 

Рябченко Юлія Аврамівна 



Васюк Андрій Григорович 

Ткаченко Олег Вікторович 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати проект рішення «Про утворення лічильної 

комісії» «за основу і в цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 2 I-VIII (додається). 

 

3. Слухали: Про обрання секретаря Великодимерської селищної ради. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Головуючий: На посаду секретаря Великодимерської селищної ради я пропоную кандидатуру 

депутата Сидоренко Антоніни Миколаївни. 

Сидоренко Антоніна Миколаївна, народилася 02 квітня 1986 року в селі Велика Димерка. 

Заміжня, має двох синів.  

Освіта: В 2004 році закінчила Великодимерську ЗОШ Броварського району, Київської 

області; 

В 2009 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ, за 

спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юриста (перша вища освіта); 

 

З 2019 року і по теперішній час, навчається в Національній академії державного управління 

при Президентові України за спеціальністю – «Публічне управління та адміністрування» (друга 

вища освіта). 

Протягом останніх 3 років займала посаду секретаря Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області. 

 

Лічильна комісія приступає до роботи. ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПЕРЕРВА на 10 хв. 

Після перерви проводиться процедура обрання секретатя селищної ради, шляхом 

таємного голосування.  

 

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

цілому» 

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про обрання секретаря Великодимерської селищної ради 

 

Розглянувши пропозицію Великодимерського селищного голови БОЧКАРЬОВА 

Анатолія Борисовича та заслухавши протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії про 

результати таємного голосування щодо обрання секретаря Великодимерської селищної ради 

VIII скликання, відповідно до пункту 4 частини першої статті 26, частини четвертої статті 42, 

абзацу 1 частини першої статті 50, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», абзацу 3 частини першої статті 10 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», селищна рада  



 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Обрати секретарем Великодимерської селищної ради на строк повноважень 

Великодимерської селищної ради VIII скликання ___________________– депутата 

Великодимерської селищної ради VIII скликання. 

 

Cелищний голова                                    Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 26, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 (Сидоренко А.М.) 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 3 I-VIII (додається). 

 

 

4. Слухали: Про утворення постійних депутатських комісій Великодимерської селищної 

ради VIII скликання. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про утворення постійних депутатських комісій 

Великодимерської селищної ради VIII скликання 

   

Керуючись пунктом 2 частини першої статті 26, статтею 47, частиною першою статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

1. Утворити п'ять постійних депутатських комісій Великодимерської селищної ради VIII 

скликання, а саме:  

- постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності, протидії та 

запобігання корупції; 

- постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально- економічного 

розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків; 

- постійна комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, містобудування та благоустрою; 

- постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища; 

- постійна комісія з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, 

охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

2. Затвердити голів та персональний склад постійних комісій: 

Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності, протидії та запобігання 

корупції: 

Рябченко Юлія Аврамівна – голова комісії  



Члени комісії:  

- Бреус Наталія Миколаївна  

- Васюк Андрій Григорович 

- Рубанка Анатолій Іванович   

- Зінченко Сергій Володимирович  

Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально- економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків: 

Гришко Владислав Вікторович – голова комісії 

Члени комісії: 

- Ткаченко Олег Вікторович 

- Науменко Тарас Григорович 

- Стеценко Юлія Олексіївна 

- Борсук Олександр Миколайович 

Постійна комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, містобудування та благоустрою: 

Роговий Іван Володимирович – голова комісії 

Члени комісії: 

- Юрченко Анатолій Анатолійович 

- Постол Олександр Вікторович    

- Гришко Віктор Миколайович 

- Франків Богдан Іванович   

Постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища: 

Фещун Олександр Валерійович – голова комісії 

Члени комісії: 

- Коваленко Марина Вікторівна 

- Гришко Віталій Сергійович 

- Стеценко Євгеній Анатолійович 

- Безпалий Юрій Васильович    

Постійнакомісія з питань освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту населення: 

Миронець Олександр Миколайович – голова комісії 

Члени комісії: 

- Компанець Сергій Юрійович     

- Кузьмик  Світлана  Григорівна   

- Шибіко Галина Василівна 

- Воєвуцький Олександр Петрович   

3. Обраним головам постійних депутатських комісій ради провести перше засідання постійної 

комісії в термін п’яти робочих днів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради. 

 

Селищний голова                                                                       Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 



Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 4 I-VIII (додається). 

 

5. Слухали: Про затвердження Положення про постійні комісії Великодимерської селищної 

ради VIII скликання. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Положення про постійні депутатські комісії Великодимерської 

селищної ради VIII скликання 

 

З метою вдосконалення роботи Великодимерської селищної ради VII скликання, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Затвердити Положення про постійні депутатські комісії Великодимерської селищної ради VIII 

скликання, що додається. 

2. Рішення Великодимерської селищної ради від 16.11.2017 р. № 7 I-VII «Про затвердження 

Положення про постійні комісії Великодимерської селищної ради» визнати таким, що втратило 

чинність. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської  етики, законності, протидії та запобігання корупції.   

Селищний голова                                                                       Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 5 I-VIII (додається). 

 

6. Слухали: Про затвердження Регламенту Великодимерської селищної ради VIІI 

скликання. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Регламенту Великодимерської селищної ради 

 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», враховуючи 

позитивні висновки та рекомендації постійних комісій, селищна рада  



В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Регламент Великодимерської селищної ради, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, 

депутатської етики, законності, протидії та запобігання корупції. 

 

Селищний голова                                                            Анатолій БОЧКАРЬОВ 

  

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 6 I-VIII (додається). 

 

7. Слухали: Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Великодимерської 

селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради 

 

З метою покращення роботи апарату Великодимерської селищної ради та її виконавчого 

комітету, інших виконавчих органів ради, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, 

керуючись  підпунктом  5  частини першої статті  26, частиною першою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Великодимерська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.  Затвердити структуру та загальну чисельність апарату Великодимерської селищної ради та її 

виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради згідно з додатком. 

2. Селищному голові затвердити зміни до штатного розпису в порядку, встановленому 

законодавством. 

3.   Управлінню фінансів Великодимерської селищної  ради передбачити  видатки на оплату 

праці в бюджеті. 

4.   Визнати таким, що втратило чинність рішення Великодимерської селищної ради від 

28.05.2020 р. № 779 ХХXV-VII «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Великодимерської селищної ради  та її виконавчого комітету». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову. 

 

Селищний голова                                                                       Анатолій БОЧКАРЬОВ 



 

 

Додаток  

рішення селищної ради  

                                      від 26.11.2020 р. №       

 

 

СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

апарату Великодимерської селищної ради та 

її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради 

 

 N 

з/п 

Назва структурного підрозділу, виконавчих органів та 

посад 

Кількі

сть 

одиниць 

 

 І Апарат Великодимерської селищної ради та її 

виконавчого комітету 

 

 1 Керівництво  

 1.1 Селищний голова 1 

 1.2 Секретар селищної ради 1 

 1.3 Заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

2 

 1.4 Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету 

селищної ради  

1 

 2 Структурні підрозділи, уповноважені посадові особи  

 2.1 Староста 9 

 2.2 Відділ з питань організації надання адміністративних 

послуг 

8 

 2.3 Відділ документообігу, звернень громадян, внутрішньої 

політики та зв’язків із засобами масової інформації 

7 

 2.4 Відділ з питань реєстрації актів цивільного стану та місця 

проживання  

13 

 2.5 Відділ бухгалтерського обліку та звітності   6 

 2.6 Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель 3 

 2.7 Відділ капітального будівництва, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності та розвитку 

інфраструктури 

3 

 2.8 Відділ земельних ресурсів та екології 6 

 2.9 Відділ містобудування та архітектури 2 

 2.10 Відділ державного архітектурно-будівельного контролю  2 

 2.11 Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної 

діяльності 

7 

 2.12 Відділ освіти, культури, молоді та спорту 4 

 2.13 Відділ соціального захисту населення, захисту прав дітей, 

сім’ї та молоді 

6 

 2.14 Відділ правового забезпечення 3 



 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 8 I-VIII (додається). 

 

8. Слухали: Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради 

 

Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», абзацу четвертого частини першої статті 10 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

2. Затвердити МОСКАЛЕНКО Юлію Миколаївну на посаду керуючої справами (секретаря) 

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради VIII скликання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову БОЧКАРЬОВА 

А.Б. 

 

Cелищний голова                                    Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 2.15 Відділ управління персоналом 3 

 2.16 Відділ матеріально-технічного та господарського 

забезпечення 

13 

 2.17 Державний реєстратор 1 

 2.18 Оператор комп’ютерного набору апарату селищної ради 1 

 2.19 Місцева пожежна охорона 41 

 ІІ Виконавчі органи Великодимерської селищної ради  

 1. Управління фінансів 7 

  Усього  150 



 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 5 I-VIII (додається). 

 

9. Слухали: Про затвердження заступників селищного голови. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження на посади заступників селищного голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», абзацу четвертого частини першої статті 10 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

4. Затвердити на посади заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів Великодимерської селищної ради VIII скликання ГУБСЬКОГО Миколу Івановича та 

КУЦЕНКА Олександра Миколайовича. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову. 

 

Селищний голова                                                                       Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 9 I-VIII (додається). 

 

10. Слухали: Про утворення  старостинських округів. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про утворення старостинських округів 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих 

питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», Перспективного плану формування територій громад Київської області, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 600-р від 20.05.2020 року, з 



метою належного захисту прав, свобод та забезпечення представництва інтересів жителів 

населених пунктів, що увійшли до сформованої територіальної громади Великодимерської 

селищної ради старостою, у зв’язку з необхідністю приведення рішень селищної ради до вимог 

діючого законодавства, враховуючи інформацію та пропозиції селищного голови 

БОЧКАРЬОВА А.Б., селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Утворити на території Великодимерської селищної ради 9 (дев’ять) старостинських округів: 

- Богданівський старостинський округ з центром в с. Богданівка, до складу якого входять 

села: Богданівка та Залісся;  

- Бобрицький старостинський округ з центром в с. Бобрик, до складу якого входять села: 

Бобрик, Гайове;  

- Гоголівський старостинський округ з центром в с. Гоголів, до складу якого входять села: 

Гоголів та Зоря;  

- Жердівський  старостинський округ з центром в с. Жердова, до складу якого входять 

села: Жердова, Підлісся, Захарівка, Покровське, Тарасівка, Вільне, Михайлівка; 

- Плосківський старостинський округ з центром в с. Плоске, до складу якого входять села: 

Плоске  та Першотравневе;  

- Руднянський старостинський округ з центром в с. Рудня; 

- Русанівський старостинський округ з центром в с. Русанів, до складу якого входять села: 

Русанів та Перше Травня; 

- Світильнівський старостинський округ з центром в с. Світильня, до складу якого входять 

села: Гребельки, Кулажинці та Світильня; 

- Шевченківський старостинський округ з центром у с. Шевченкове. 

2. Рішення Великодимерської селищної ради від 13.03.2018 р. № 108 VI-VII «Про утворення 

старостинських округів Великодимерської селищної ради»; від 27.04.2018 р. № 144 VIII-VII 

«Про внесення змін до рішення Великодимерської 

селищної ради від 13.03.2018 № 108 VI-VІІ «Про утворення старостинських округів 

Великодимерської селищної ради», шляхом викладення в новій редакції» визнати такими, що 

втратили чинність. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову. 

Селищний голова                                                                       Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 10 I-VIII (додається). 

 

11. Слухали: Про затвердження старост. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  



 

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження старост 

 

Керуючись частиною першою статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до частини третьої статті 15  Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», враховуючи інформацію та пропозиції 

селищного голови БОЧКАРЬОВА А.Б., селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити:  

1.1. Старостою Богданівського старостинського округу – Бобка Юрія Миколайовича. 

1.1.1. Взяти до відома, що Бобку Юрію Миколайовичу, старості, встановлено 7 ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

 

1.2. Старостою Бобрицького старостинського округу – Литвина Миколу Григоровича. 

1.2.1. Взяти до відома, що Литвину Миколі Григоровичу, старості, встановлено 7 ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

 

1.3. Старостою Гоголівського старостинського округу - Примака Романа Петровича. 

1.3.1. Присвоїти Примаку Роману Петровичу, старості, 13 ранг посадової особи місцевого 

самоврядування в межах 6 категорії посад. 

 

1.4. Старостою Жердівського старостинського округу – Зубко Тетяну Павлівну. 

1.4.1. Взяти до відома, що Зубко Тетяні Павлівні, старості, встановлено 7 ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

 

1.5. Старостою Плосківського старостинського округу – Карпенко Наталію Миколаївну. 

1.5.1. Присвоїти Карпенко Наталії Миколаївні, старості, 13 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад. 

 

1.6. Старостою Руднянського старостинського округу – Кадирову Аллу Тофіківну. 

1.6.1. Взяти до відома, що Кадировій Аллі Тофіківні, старості, встановлено 7 ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

 

1.7. Старостою Русанівського старостинського округу – Костиру Юрія Анатолійовича. 

1.7.1. Присвоїти Костирі Юрію Анатолійовичу, старості, 13 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад. 

 

1.8. Старостою Світильнянського старостинського округу – Шевченка Сергія Петровича. 

1.8.1. Присвоїти Шевченку Сергію Петровичу, старості, 13 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад. 

 



1.9. Старостою Шевченківського старостинського округу – Йовенка Володимира 

Михайловича. 

1.9.1. Взяти до відома, що Йовенку Володимиру Михайловичу, старості, встановлено 9 

ранг посадової особи місцевого самоврядування. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на рекомендації постійну депутатську 

комісію з питань регламенту, депутатської етики, законності протидії та запобігання корупції. 

 

Селищний голова                                                                       Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 11 I-VIII (додається). 

 

12. Слухали: Про затвердження Положення про старосту.   

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Положення 

про старосту 

 

Керуючись статтями 541, 791, пунктом 2 частини третьої статті 26, частиною першою 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 20 травня  2020 року № 600-р «Про затвердження 

перспективного плану формування територій громад Київської області», у зв’язку зі змінами у 

чинному законодавстві, з метою забезпечення реалізації повноважень старости на території 

сформованої територіальної громади Великодимерської селищної ради, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Положення про старосту Великодимерської селищної територіальної громади, 

згідно з додатком. 

2. Рішення Великодимерської селищної ради від 26.06.2018 р. № 210 X-VIІ «Про затвердження 

нової редакції Положення про старосту села Великодимерської селищної об’єднаної 

територіальної громади» вважати таким, що втратило чинність з моменту набрання чинності 

даним рішенням. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову. 

 

Селищний голова                                                                       Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 



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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 12 I-VIII (додається) 

 

13. Слухали: Про утворення виконавчого комітету Великодимерської селищної ради та 

затвердження його персонального складу. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про утворення виконавчого комітету Великодимерської селищної ради та 

затвердження його персонального складу 

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, пункту 5 частини четвертої статті 42, 

частиною першою статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія 

Великодимерської селищної ради  

В И Р І Ш И Л А  : 

 

1.  Утворити виконавчий комітет Великодимерської селищної ради VIII скликання у кількості 14  

осіб. 

2.    Затвердити персональний склад виконавчого комітету Великодимерської селищної ради 

VIII скликання згідно додатку. 

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову БОЧКАРЬОВА А.Б. 

 

Cелищний голова                                    Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

виконавчого комітету 

 Великодимерської селищної ради VIII скликання 

 

1.  БОЧКАРЬОВ Анатолій Борисович селищний голова, 

голова виконавчого комітету  

2.  МОСКАЛЕНКО Юлія Миколаївна керуюча справами виконавчого 

комітету Великодимерської селищної 

ради,  

секретар виконавчого комітету 

3.  ГУБСЬКИЙ Микола Іванович заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

ради 

4.  КУЦЕНКО Олександр Миколайович заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів 



ради 

5.  СИДОРЕНКО Антоніна Миколаївна секретар Великодимерської 

селищної ради 

6.  БОБКО Юрій Миколайович староста 

7.  ЛИТВИН Микола Григорович староста 

8.  ПРИМАК Роман Петрович староста 

9.  ЗУБКО Тетяна Павлівна староста 

10.  КАРПЕНКО Наталія Миколаївна староста 

11.  КАДИРОВА Алла Тофіківна староста 

12.  КОСТИРА Юрій Анатолійович староста 

13.  ШЕВЧЕНКО Сергій Петрович староста 

14.  ЙОВЕНКО Володимир Михайлович староста 

 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 13 I-VIII (додається). 

 

14. Слухали: Про затвердження Положення про виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Положення про виконавчий комітет 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Положення про виконавчий комітет Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської області, що додається. 

2. Рішення Великодимерської селищної ради від 16.11.2017 р. № 9 I-VII «Про затвердження 

Положення про виконавчий комітет Великодимерської селищної селищної ради»; від 21.12.2017 



р. № 42 III-VII «Про внесення змін до Положення про виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області» визнати такими, що втратили чинність. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови. 

 

Селищний голова                           Анатолій БОЧКАРЬОВ  

 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 14 I-VIII (додається). 

 

15. Слухали: Про встановлення надбавок, преміювання та надання матеріальної допомоги 

Великодимерському селищному голові. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення надбавок, преміювання та надання матеріальної допомоги 

Великодимерському селищному голові 

 

Відповідно до частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частини першої статті 10, статтей 11, 14, 15 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А  : 

 

6. Встановити БОЧКАРЬОВУ Анатолію Борисовичу посадовий оклад згідно із штатним 

розписом та надбавку за вислугу років в розмірі  40% до посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг, враховуючи загальний стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 

38 років. 

7. Встановити БОЧКАРЬОВУ Анатолію Борисовичу надбавку за високі досягнення у праці 

або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років. 

8. Надавати БОЧКАРЬОВУ Анатолію Борисовичу матеріальну допомогу для вирішення 

соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у 

розмірах, передбачених законодавством. 

9. Встановити БОЧКАРЬОВУ Анатолію Борисовичу відповідно до особистого вкладу в 

загальний результат роботи в розмірі 120% посадового окладу з урахуванням всіх надбавок. В 

разі необхідності, пропозиції щодо збільшення розміру щомісячного преміювання, вносяться на 

розгляд сесії селищної ради за погодженням з профільною депутатської комісією. 

10. Застосовувати до БОЧКАРЬОВА Анатолія Борисовича заходи заохочування з нагоди 



державних свят, з нагоди професійних свят, до ювілейних дат, за результатами роботи за 

квартал, за рік у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

Cелищний голова                                    Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Анатолій БОЧКАРЬОВ ЗАЯВЛЯЄ ПРО КОНФЛІКТ 

ІНТЕРЕСІВ ТА НЕ ПРИЙМАЄ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 26, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 1 (Бочкарьов А.Б.) 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 15 I-VIII (додається). 

 

16. Слухали: Про порядок виконання бюджетів Великодимерської селищної ради, 

Богданівської, Гоголівської, Кулажинської, Плосківської, Русанівської та Світильнянської 

сільських рад до завершення бюджетного періоду. 

Доповідав: Анатолій БОЧКАРЬОВ – селищний голова  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я 

Про порядок виконання бюджетів Великодимерської селищної ради, 

Богданівської, Гоголівської, Кулажнянської, Плосківської, Русанівської та 

Світильнянської сільських рад 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до пункту третього частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України, 

Перспективного плану формування територій громад Київської області, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 600-р від 20.05.2020 року, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Головним розпорядником коштів бюджету Великодимерської селищної ради являється  

виконавчий комітет Великодимерської селищної ради. 

2. Головним розпорядником коштів бюджетів Богданівської, Гоголівської, Кулажнянської, 

Плосківської, Русанівської та Світильнянської сільських рад до завершення бюджетного періоду 

31 грудня 2020 року  є  Великодимерська селищна рада. 

3. Платіжні доручення на проведення видатків бюджетів Великодимерської селищної ради, 

Богданівської, Гоголівської, Кулажнянської, Плосківської, Русанівської та Світильнянської 

сільських рад до завершення бюджетного періоду, 31 грудня 2020 року, готує головний 

бухгалтер відповідної ради з правом другого підпису. 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову. 

 

Cелищний голова                                    Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

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

цілому» 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

 

«ЗА» – 27, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 16 I-VIII (додається). 

 

РІЗНЕ: Обговорення процесу подачі декларацій депутатами та старостами.  

 

Всі питання, які вносились на розгляд 1 сесії Великодимерської селищної ради VIII 

скликання – розглянуті. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ ДЯКУЄ ЗА УЧАСТЬ У РОБОТІ 

 

Засідання сесії оголошено закритим ! 

 

Звучить Державний гімн України ! 

                                                                                           

 

 

 

Великодимерський  

селищний голова                   _____________         / Анатолій БОЧКАРЬОВ / 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


