
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

06 вересня 2021 року                                                                                                         № 13 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання пленарного засідання  

XVII чергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІIІ скликання та  

формування порядку денного  

 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42, статтею 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Регламенту роботи Великодимерської 

селищної ради VIII скликання, рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2021 

№ 117 «Про затвердження орієнтовного Плану роботи Великодимерської селищної ради 

на 2021 рік» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Скликати пленарне засідання сімнадцятої чергової сесії Великодимерської 

селищної ради VIII скликання 09 вересня 2021 року о 14 годині в приміщенні зали 

засідань селищної ради. 

2. Внести на розгляд пленарного засідання наступні питання: 

 Про вступ до складу засновників комунального підприємства «Трудовий 

архів Броварського району» Броварської районної ради Київської області. 

 Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального 

підприємства «Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради 

Київської області на 2021-2024 роки». 

 Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

 Про внесення змін до  Програми «Відшкодування витрат на утримання 

тимчасово вільних об’єктів комунальної власності Великодимерської територіальної 

громади». 

 Про включення об’єктів оренди до Переліку другого типу. 

 Про надання згоди на безоплатну передачу майна з державної в комунальну 

власність. 

 Про передачу комунального майна в оперативне управління. 



 Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс та передачу 

функцій замовника. 

 Про внесення змін до штатного розпису закладів освіти Великодимерської 

селищної ради.  

 Про внесення змін до структури комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа» Великодимерської селищної ради. 

 Про внесення змін до Програми «Розвиток та функціонування системи 

освіти Великодимерської територіальної громади на 2021-2022 роки». 

 Про внесення змін до Програми «Організація харчування дітей в закладах 

освіти Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

 Про внесення змін до Програми «Розвиток культури Великодимерської 

територіальної громади на 2021 рік». 

 Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Великодимерської територіальної громади на 2021 рік». 

 Про затвердження Програми «Забезпечення виконання судових рішень та 

виконавчих документів на 2021 рік». 

 Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального 

некомерційного підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» та невідкладної медичної допомоги Філія КЗ 

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

 Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

24.12.2020 № 111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 

2021 рік» та додатків до нього. 

 Про схвалення прогнозних показників бюджету Великодимерської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки. 

 Про внесення змін до посадового складу комісії з питань ТЕБ та НС 

Великодимерської територіальної громади. 

 Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

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

 Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

 Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність. 

 Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність на території Великодимерської селищної ради. 

 Про надання дозволу на укладення договору оренди земельних ділянок в  

с. Русанів Броварського району Київської області. 

 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій в  

с. Бобрик Броварського району Київської області для послідуючого укладення договору 

оренди з ТОВ «Укртауер». 

 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки в с. Тарасівка, вул. 9 січня, Броварського району Київської області. 



 Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

24.06.2021 № 418 «Про надання дозволу на розробку технічної документації з 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок за рахунок 

земель комунальної власності Великодимерської селищної ради». 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення ТОВ «МВ НАФТА» в с. Залісся, вул. Київська, 144 а. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій, площею 0,5752 га, в с. Бобрик, вул. Соборності, 18А, 

Броварського району Київської області. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у комунальну власність для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в смт Велика Димерка по вул. Промислова, 21, Броварського району 

Київської області. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в смт Велика 

Димерка, вул. Паркова, Броварського району Київської області. 

 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж частини земельної ділянки на які поширюється  

право сервітуту, площею 0,5000 га, в смт Велика Димерка, вул. Промислова, 40Г. 

 Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою 

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

власності Великодимерської селищної ради в с. Світильня. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності у разі зміни її цільового призначення в с. Гайове Броварського 

району Київської області. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у разі зміни їх цільового призначення, загальною площею 2,2885 га, гр. Голодного 

Олександра Івановича. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у разі зміни їх цільового призначення, загальною площею 2,3635 га, гр. Голодного 

Олександра Івановича. 

 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у разі зміни їх цільового призначення гр. Квітко Ігоря Олексійовича в  

с. Богданівка Броварського району Київської області. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

 у разі зміни її цільового призначення гр. Лук’янчука Олександра 

Володимировича в с. Богданівка Броварського району Київської області. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Лук’янчука Олександра Володимировича в  

с. Залісся Броварського району Київської області. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Мельникова В’ячеслава Олександровича. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Муравської Юлії Леонідівни. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



у разі зміни її цільового призначення гр. Романенко Анни Сергіївни. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Трушин Ніни Петрівни. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Дяченка Павла Петровича в с. Залісся 

Броварського району Київської області. 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у разі зміни їх цільового призначення гр. Лазаренка Любомира Володимировича в с. 

Залісся Броварського району Київської області. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Підлісся, 

провул. Козацький буд. 1. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в  

с. Тарасівка, вул. Шевченка буд. 34. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в  

с. Михайлівка, вул. Центральна буд. 39. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в  

с. Тарасівка, вул. 9-Січня буд. 16. 

 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в  

с. Тарасівка, вул. Садова буд.19. 

3. Секретарю Великодимерської селищної ради довести до відома депутатів 

селищної ради про скликання пленарного засідання сімнадцятої чергової сесії. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                                 Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секретар селищної ради                                                           А. СИДОРЕНКО 

 

 

 

Заступник селищного голови О. КУЦЕНКО 

 

 

 

Заступник селищного голови М. ГУБСЬКИЙ 

 

 

 

Начальник відділу правового  

забезпечення                                                            В. МАРТИНЕНКО 

 

 

 

Начальник відділу документообігу,  

звернень громадян, внутрішньої 

політики та зв’язків із  

засобами масової інформації                                                     С. КРАСІНА 

 


