
 

 
ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII скликання 

_________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

VI позачергової сесії   

14 січня 2021 року   

15:00 

смт Велика Димерка                                                                                                                   

Зал засідань 

 

Загальний склад ради: 26 депутатів 

Присутні на засіданні:  депутатів (відомість додається) 

 

Відсутні на пленарному засіданні 9 депутатів: 

Васюк А.Г. – відрядження 

Гришко В.М. – відрядження 

Стеценко Є.А. – відрядження  

Стеценко Ю.А. – відрядження 

Франків Б.І. – відрядження 

Зінченко С.В. – відрядження 

Миронець О.М. – відрядження 

Шибіко Г.В. – на лікарняному 

Воєвуцький О.П. – на лікарняному 

 

Запрошені та присутні: 

 

Куценко О.М. – заступник селищного голови 

Кадирова А.Т. – староста Руднянського 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» 

Чайка Л.Г. – начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Косенко В.М. – спеціаліст відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та 

розвитку інфраструктури 

Мальцева Т.Г. – начальник відділу містобудування та архітектури 

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



Тугай А.М. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, 

мобілізаційної та правоохоронної діяльності 

Литвиненко В.В. – ОКН виконкому Великодимерської селищної ради 

Андрієвський Д.В. – співробітник ТОВ «Ем Ай Ті» 

 

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 18 осіб. Кворум 

наявний. 

 

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

селищний  голова. 

 

Головуючий: Запропонував відкрити шосту позачергову сесію Великодимерської  

селищної ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття VI позачергової сесії  VIIІ скликання.  

 

Голосували: «ЗА» – 18, «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 створення комунального закладу «Муніципальний центр безпеки» 

Великодимерської селищної ради. 

2. Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної  

            безпеки та надзвичайних ситуацій Великодимерської територіальної громади та її 

посадового складу. 

3. Про затвердження Положення Управління освіти, культури, молоді і спорту 

Великодимерської селищної ради у новій редакції. 

4. Про зміну органу управління комунального закладу КЗ «Бобрицьке навчально-виховне 

об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

5. Про зміну органу управління комунального закладу «Богданівське навчально-виховне 

об’єднання» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

6. Про зміну органу управління комунального закладу «Великодимерський ліцей» 

Броварського району Київської області.  



7. Про зміну органу управління комунального закладу «Гоголівське навчально-виховне 

об’єднання «Опорний заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти – 

заклад позашкільної освіти» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області.  

8. Про зміну органу управління комунального закладу «Плосківське навчально-виховне 

об’єднання» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

9. Про зміну органу управління комунального закладу «Руднянське навчально-виховне 

об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.  

10.  Про зміну органу управління комунального закладу «Русанівське навчально-виховне 

об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

11.  Про зміну органу управління комунального закладу «Світильнянське навчально-виховне 

об’єднання» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

12.  Про зміну органу управління комунального закладу «Тарасівське навчально-виховне 

об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.  

13.  Про зміну органу управління комунального закладу «Шевченківське навчально-виховне 

об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

14. Про зміну органу управління комунального закладу «Центр муніципального управління 

та розвитку місцевого самоврядування»  Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області.  

15.  Про зміну органу управління комунального закладу «Центр культури, дозвілля та 

спорту» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

16.  Про зміну органу управління комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

17.  Про введення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів Управління освіти, 

культури, молоді та спорту Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області. 

18.  Про зміну засновника, зміну назви та затвердження  Статуту в новій редакції 

комунального підприємства «Богданівське джерело» Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області. 

19.  Про зміну засновника, зміну назви та затвердження  Статуту в новій редакції 

комунального підприємства «Плосківське» Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області. 

20.  Про зміну засновника, зміну назви та затвердження  Статуту в новій редакції 

комунального підприємства «Оглав» Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області. 

21.  Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу. 

22.  Про затвердження детального плану території для будівництва автозаправочного 

комплексу в с. Русанів Броварського району Київської області. 

23.  Про затвердження детального плану території для індивідуальної житлової забудови в с. 

Бобрик Броварського району Київської області. 



24.  Про затвердження детального плану території Приватного малого підприємства «Два 

млина» в с. Жердова Броварського району Київської області. 

25.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності для подальшого продажу на земельних торгах для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі Великодимерської селищної ради  в с. Бобрик, вул. 

Козацька. 

26.  Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с. Русанів, по 

вулиці Молодіжна, 5. 

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

її цільового призначення гр. Паламаренку Миколі Володимировичу. 

28.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

Великодимерської селищної ради в с. Світильня, вул. Київська. 

29.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

Великодимерської селищної ради в с. Світильня, вул. Київська, 22. 

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

її цільового призначення гр. Тугай Інни Анатоліївни. 

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

її цільового призначення гр. Абрамського Миколи Володимировича. 

32.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 1, 

7394 га, у разі зміни її цільового призначення гр. Абрамського Миколи Володимировича. 

33.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 

1,7395 га, у разі зміни її цільового призначення гр. Абрамського Миколи 

Володимировича. 

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

її цільового призначення гр. Андрієвській Аліні Анатоліївні. 

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

її цільового призначення гр. Коноваленко Лілії Юріївни. 

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

її цільового призначення гр. Лазаренку Любомиру Володимировичу. 

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

її цільового призначення гр. Ковальчук Світлани Іванівни. 

 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Слухали: Про створення комунального закладу «Муніципальний центр безпеки» 

Великодимерської селищної ради. 

Доповідав: Тугай Андрій Миколайович - начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 118 (додається). 

 

2. Слухали: Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій Великодимерської територіальної громади та її 

посадового складу. 

Доповідав: Тугай Андрій Миколайович - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності  

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: 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  

№ 119 (додається). 

 

3. Слухали:  Про затвердження Положення Управління освіти, культури, молоді і спорту 

Великодимерської селищної ради у новій редакції. 

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 120 (додається). 

 



4. Слухали:  Про зміну органу управління комунального закладу КЗ «Бобрицьке 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 121 (додається). 

 

5. Слухали:  Про зміну органу управління комунального закладу «Богданівське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області. 

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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 

№ 122 (додається). 

 

6. Слухали: Про зміну органу управління комунального закладу «Великодимерський 

ліцей» Броварського району Київської області.  

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 



№ 123 (додається). 

 

7. Слухали: Про зміну органу управління комунального закладу «Гоголівське навчально-

виховне об’єднання «Опорний заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти – 

заклад позашкільної освіти» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області.  

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 124 (додається). 

 

8. Слухали:  Про зміну органу управління комунального закладу «Плосківське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області. 

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 125 (додається). 

 

9. Слухали:  Про зміну органу управління комунального закладу «Руднянське навчально-

виховне об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.  

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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



Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 126 (додається). 

 

10. Слухали:  Про зміну органу управління комунального закладу «Русанівське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 127 (додається). 

 

11. Слухали:  Про зміну органу управління комунального закладу «Світильнянське 

навчально-виховне об’єднання» Великодимерської селищної ради Броварського району 

Київської області. 

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 128 (додається). 

 

12. Слухали: Про зміну органу управління комунального закладу «Тарасівське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.  

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 



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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

 № 129 (додається). 

 

13. Слухали:  Про зміну органу управління комунального закладу «Шевченківське 

навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому  

№ 130 (додається). 

 

14. Слухали:  Про зміну органу управління комунального закладу «Центр 

муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування»  Великодимерської 

селищної ради Броварського району Київської області.  

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

Головуючий: поставила на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за 

основу і в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: 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 

№ 131 (додається). 

 

15. Слухали:  Про зміну органу управління комунального закладу «Центр культури, 

дозвілля та спорту» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

Головуючий: 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  

№ 132 (додається). 

 

16. Слухали:  Про зміну органу управління комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

в цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0  

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 133 (додається). 

 

17. Слухали:  Про введення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів 

Управління освіти, культури, молоді та спорту Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області. 

Доповідала: Чайка Людмила Григорівна - начальник Управління освіти, культури, молоді 

та спорту 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 134 (додається). 

 

18. Слухали:  Про зміну засновника, зміну назви та затвердження  Статуту в новій 

редакції комунального підприємства «Богданівське джерело» Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області. 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного 

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 – 0 



 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 135 (додається). 

 

19. Слухали:  Про зміну засновника, зміну назви та затвердження  Статуту в новій 

редакції комунального підприємства «Плосківське» Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області. 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного 

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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 136 (додається). 

 

20. Слухали:  Про зміну засновника, зміну назви та затвердження  Статуту в новій 

редакції комунального підприємства «Оглав» Великодимерської селищної ради Броварського 

району Київської області. 

Доповідав: Куценко Олександр Миколайович – заступник селищного 

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 – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 137 (додається). 

 

21. Слухали:   Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу. 

Доповідала: Косенко Валентина Миколаївна – спеціаліст 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: Озвучила результати поіменного голосування «за основу і в цілому»:  

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

Не брали участь у голосуванні – 1 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 138 (додається). 

 



22. Слухали: Про затвердження детального плану території для будівництва 

автозаправочного комплексу в с. Русанів Броварського району Київської області. 

Доповідала: Мальцева Тетяна Григорівна – 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» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 139 (додається). 

 

23. Слухали: Про затвердження детального плану території для індивідуальної житлової 

забудови в с. Бобрик Броварського району Київської області. 

Доповідала: Мальцева Тетяна Григорівна – 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» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 140 (додається). 

 

24. Слухали: Про затвердження детального плану території Приватного малого 

підприємства «Два млина» в с. Жердова Броварського району Київської області. 

Доповідала: Мальцева Тетяна Григорівна – 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» – 0 

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 141 (додається). 

 

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

комунальної власності для подальшого продажу на земельних торгах для будівництва та 



обслуговування будівель торгівлі Великодимерської селищної ради  в с. Бобрик, вул. Козацька. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 142 (додається). 

 

26. Слухали: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с. 

Русанів, по вулиці Молодіжна, 5. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 143 (додається). 

 

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

у разі зміни її цільового призначення гр. Паламаренку Миколі Володимировичу. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 144 (додається). 

 

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

у комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Великодимерської 

селищної ради в с. Світильня, вул. Київська. 



Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 145 (додається). 

 

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

у комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Великодимерської 

селищної ради в с. Світильня, вул. Київська, 22. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 146 (додається). 

 

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

у разі зміни її цільового призначення гр. Тугай Інни Анатоліївни. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 147 (додається). 

 

31. 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 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 148 (додається). 

 

32. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, площею 1, 7394 га, у разі зміни її цільового призначення гр. Абрамського Миколи 

Володимировича. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 149 (додається). 

 

33. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, площею 1,7395 га, у разі зміни її цільового призначення гр. Абрамського Миколи 

Володимировича. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 150 (додається). 

 

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

у разі зміни її цільового призначення гр. Андрієвській Аліні Анатоліївні. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 



екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 151 (додається). 

 

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

у разі зміни її цільового призначення гр. Коноваленко Лілії Юріївни. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 152 (додається). 

 

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

у разі зміни її цільового призначення гр. Лазаренку Любомиру Володимировичу. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 

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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 152 (додається). 

 

37. Слухали Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Ковальчук Світлани Іванівни. 

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів та 

екології 



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

цілому» 

Проведення процедури електронного поіменного голосування. 

 

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

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

Не брали участь у голосуванні – 0 

 

Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому 

№ 154 (додається). 

 

Всі питання, які виносились на розгляд 6 сесії 8 скликання Великодимерської селищної 

ради були розглянуті. 

 

Засідання закінчено. 

 

Звучить гімн України! 

 

 

 

Селищний голова                                                                                          Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


