
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л № 4 

пленарного засідання IV позачергової сесії 

 

Дата: 18 грудня 2020 року   

Час: 15:00 

Місце проведення: смт Велика Димерка                                                                                                                   

зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні:  депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні 7 депутатів та селищний голова: 

Бочкарьов А.Б. – нарада  

Рябченко Ю.А. – відрядження 

Компанець С.Ю. – відрядження  

Бреус Н.М. – відрядження  

Коваленко М.В. – на лікарняному 

Шибіко Г.В. – на лікарняному 

Роговий І.В. – на лікарняному 

Воєвуцький О.П. – на лікарняному 

 

Запрошені та присутні: 

Куценко О.М. – заступник селищного голови 

Бобко Ю.М. – староста Богданівського старостинського округу 

Примак Р.П. – староста Гоголівського старостинського округу 

Косенко О.В. – начальник Управління фінансів  Великодимерської селищної ради 

Мальцева Т.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури 

Рубанка О.М. – начальник відділу земельних ресурсів та екології 

Литвиненко В.В. – ОКН Великодимерської селищної ради 

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

Гаркуша А.М. – спеціальний кориспондент КЗ «ЦКДС» 

 

Відповідно до статтей 31 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 17 осіб. Кворум 

наявний. 

 

Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Сидоренко Антоніна Миколаївна – 

секретар  ради. 

 

Головуюча: Запропонувала відкрити четверту позачергову сесію Великодимерської селищної 

ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття IV позачергової сесії  VIIІ скликання.  

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Звучить гімн України! 

 

Затвердження порядку денного: 

 

Головуюча: Запропонувала перейти до голосування за порядок денний «за основу і в цілому»  

 

1. Про внесення змін до Програми «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної 

ради від 19.12.2019 р. № 653 XXX-VІ. 

2. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року 

№ 1332-46-VІI «Про бюджет Богданівської сільської ради на 2020 рік» та додатків до 

нього. 

3. Про внесення змін до рішення ХХХІХ сесії сільської ради VІ скликання від 20 грудня 

2019 року № 276 «Про бюджет Кулажинської сільської ради на 2020 рік» та додатків до 

нього.  

4. Про внесення змін до рішення XXXVII сесії сільської ради VІІ скликання від 11 лютого 

2020 року № 214 «Про місцевий бюджет на 2020 рік» та додатків до нього. 

5. Про внесення змін до рішення 31сесії сільської ради VІI скликання від 20 грудня 2019 

року № 534 «Про сільський бюджет Світильнянської сільської ради на 2020 рік» та 

додатків до нього. 

6. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 665 

XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік» та 

додатків до нього. 

7. Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу засновників 

Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа». 

8. Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу засновників 

Комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого 

самоврядування» Броварської районної ради Київської області. 

9. Про надання дозволу на розробку детального плану території ТОВ «ВТД ЮВЕНТА» в 

смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

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

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



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

ділянок. 

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

ділянок у власність. 

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

їх у власність. 

14.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої передачі в оренду ТОВ 

«ДИМЕРКА-СОЛАР» в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40 Г. 

15.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої передачі в оренду ТОВ 

«Димерська сонячна електростанція - 1» в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40 А. 

16.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої передачі в оренду ТОВ 

«Димерська сонячна електростанція - 2» в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40 Б. 

17.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої передачі в оренду ТОВ 

«Димерська сонячна електростанція - 3» в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40 В. 

18.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність Великодмимерської селищної ради для подальшої оренди в с. 

Залісся по вул. Київська. 

19.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (парк) у 

комунальну власність цільове призначення: землі загального використання 

Великодимерської селищної ради в с. Богданівка, вул. Б. Хмельницького. 

20.  Про погодження надання у користування мисливських угідь. 

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

її цільового призначення гр. Гончарук Алли Володимирівни. 

22.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Абрамського Миколи Володимировича. 

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

її цільового призначення гр. Вошкулат Тетяни Миколаївни. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 2 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради 8 скликання – Науменко 

Тарас Григорович, зареєструвався та прийняв участь у голосуванні. 

 

 

1. Слухали: Про внесення змін до Програми «Забезпечення пільгових категорій 

населення Великодимерської об’єднаної територіальної громади лікарськими засобами та 

медичними виробами на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 

19.12.2019 р. № 653 XXX-VІ. 



 «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної ради Київської області та 

Броварської міської ради Київської області на 2020 рік». 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 57 (додається). 

 

2. Слухали: Про внесення змін до рішення сесії сільської ради VІI скликання від 19 

грудня 2019 року № 1332-46-VІI «Про бюджет Богданівської сільської ради на 2020 рік» та 

додатків до нього. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 58 (додається). 

 

3. Слухали:  Про внесення змін до рішення ХХХІХ сесії сільської ради VІ скликання від 

20 грудня 2019 року № 276 «Про бюджет Кулажинської сільської ради на 2020 рік» та додатків 

до нього.  

Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 59 (додається). 

 

4. Слухали:  Про внесення змін до рішення XXXVII сесії сільської ради VІІ скликання 

від 11 лютого 2020 року № 214 «Про місцевий бюджет на 2020 рік» та додатків до нього. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 60 (додається). 

 

5. Слухали:  Про внесення змін до рішення 31сесії сільської ради VІI скликання від 20 

грудня 2019 року № 534 «Про сільський бюджет Світильнянської сільської ради на 2020 рік» та 

додатків до нього. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому№ 61 (додається). 

 

6. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

19.12.2019 р. № 665 XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 

рік» та додатків до нього. 

Доповідала: Косенко Оксана Василівна – начальник Управління фінансів Великодимерської 

селищної ради. 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 62 (додається). 

 

7. Слухали: Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу 

засновників Комунального закладу Броварської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна 

школа». 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного голови. 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 63 (додається). 

 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради 8 скликання – Ткаченко Олег 

Вікторович, зареєструвався та прийняв участь у голосуванні. 

 



8. Слухали: Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу 

засновників Комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого 

самоврядування» Броварської районної ради Київської області. 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного голови. 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 64 (додається). 

 

9. Слухали:  Про надання дозволу на розробку детального плану території ТОВ «ВТД 

ЮВЕНТА» в смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

Доповідала: Мальцева Тетяна Григорівна – начальник відділу містобудування та 

архітектури 

Головуюча: поставила на голосування пропозицію підтримати проект рішення «за основу і в 

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 65 (додається). 

 

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

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

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 66 (додається). 

 

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

земельних ділянок. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 67 (додається). 



 

12. Слухали:  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 68 (додається). 

 

13. Слухали:  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 69 (додається). 

 

14. Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої передачі в оренду 

ТОВ «ДИМЕРКА-СОЛАР» в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40 Г. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 70 (додається). 

 

15. Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої передачі в оренду 

ТОВ «Димерська сонячна електростанція - 1» в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40 А. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»: 

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



Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 71 (додається). 

 

16. Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої передачі в оренду 

ТОВ «Димерська сонячна електростанція - 2» в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40 Б. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 72 (додається). 

 

17. Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для подальшої передачі в оренду 

ТОВ «Димерська сонячна електростанція - 3» в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40 В. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 73 (додається). 

 

18. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у комунальну власність Великодмимерської селищної ради для подальшої оренди в с. 

Залісся по вул. Київська. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 74 (додається). 

 

19. Слухали:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (парк) у комунальну власність цільове призначення: землі загального використання 

Великодимерської селищної ради в с. Богданівка, вул. Б. Хмельницького. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 



екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 75 (додається). 

 

До зали засідань зайшов депутат Великодимерської селищної ради 8 скликання – Науменко 

Тарас Григорович, зареєструвався та прийняв участь у голосуванні. 

 

20. Слухали:  Про погодження надання у користування мисливських угідь. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 76 (додається). 

 

21. Слухали:   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у   разі зміни її цільового призначення гр. Гончарук Алли Володимирівни. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 77 (додається). 

 

22. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Абрамського Миколи Володимировича. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 78 (додається). 

 



23. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Вошкулат Тетяни Миколаївни. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому». Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

Головуюча: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому № 79 (додається). 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 4 сесії 8 скликання Великодимерської селищної 

ради були розглянуті. Засідання закінчено. Звучить гімн України! 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                           Антоніна СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


