
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

13 жовтня 2021 року                                                                                                         № 14 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання пленарного засідання  

XVIII 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 вісімнадцятої чергової сесії Великодимерської селищної 

ради VIII скликання 21 жовтня 2021 року о 14 годині в приміщенні зали засідань селищної ради. 

2. Внести на розгляд пленарного засідання наступні питання: 

 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Великодимерської селищної 

ради за 9 місяців 2021 року. 

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

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

3. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житлово-

комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення 

Великодимерської територіальної громади на 2019-2023 роки». 

4. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 

«Великодимерське» на 2021-2022 роки». 

5. Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення Комунального некомерційного 

підприємства Броварської районної ради «Броварський районний центр первинної 

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

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

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

заходів на 2021 рік. 

7. Про затвердження Порядку використання цільових екологічних коштів. 

8. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 24.12.2020 № 111 V-

VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2021 рік» та додатків до 



нього. 

9. Про затвердження Положення та структури Управління соціального захисту населення 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

10. Про затвердження Положення про порядок роботи конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

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

ради. 

12. Про погодження структури та загальної чисельності комунального підприємства 

Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос». 

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

муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Великодимерської 

селищної ради. 

14. Про визначення органу управління Комунального підприємства «Трудовий архів 

Броварського району» Броварської районної ради Київської області. 

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

Димерка Броварського району Київської області. 

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

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

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

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

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

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

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

ділянок. 

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

ділянок у власність. 

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

їх у власність. 

22. Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 0,0495 

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

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

Гоголів, вул. Європейська Броварського району Київської області. 

24. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки з СТ «МПО» в с. 

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

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

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

Броварського району Київської області. 

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

ділянки для подальшого укладання договору оренди землі на території Великодимерської 

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

27. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки в с. Гоголів, вул. 

Шевченка, 1б, з ТОВ «СК ПЕТРОЛІУМ».  

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

з СТ «Хутір Богданівський». 

29. Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

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

Гайове Броварського району Київської області. 



30. Про надання дозволу виконавчому комітету Великодимерської селищної ради на 

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

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

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

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

Русанів Броварського району Київської області. 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Космонавтів, б. 14 А, Броварського району Київської області. 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Корольова, 2, Броварського району Київської області. 

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

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

Київської області. 

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

цільового призначення гр. Бориспольця Григорія Петровича. 

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

її цільового призначення гр. Бориспольця Сергія Григоровича. 

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

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

Гоголів Броварського району Київської області. 

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

її цільового призначення гр. Теплюка Петра Миколайовича. 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Броварського району Київської області. 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Світильня, Броварського району Київської області. 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

с.Тарасівка Броварського району Київської області. 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Броварського району Київської області. 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Гребельки Броварського району Київської області. 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Жердова, вул. М. 

Заньковецької, 39, Броварського району Київської області. 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Кулажинці, Броварського району Київської області. 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Перше Травня Броварського району Київської області. 



48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

с. Перше Травня Броварського району Київської області. 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

с. Плоске Броварського району Київської області. 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Плоске Броварського району Київської області. 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Броварського району Київської області. 

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Плоске Броварського району Київської області. 

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Плоске Броварського району Київської області. 

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Броварського району Київської області. 

55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Броварського району Київської області. 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Русанів Броварського району Київської області. 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Броварського району Київської області. 

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Світильня Броварського району Київської області. 

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Світильня Броварського району Київської області. 

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

її цільового призначення гр. Калюка Григорія Федоровича. 

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

її цільового призначення гр. Ковальової Анастасії Георгіївни. 

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

її цільового призначення гр. Санька Олександра Васильовича. 

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

її цільового призначення гр. Філоненка Василя Анатолійовича. 

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

її цільового призначення гр. Шевель Ольги Вікторівни. 

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

Тараса Юрія Ярославовича. 

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

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

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



Валентинівни. 

3. Секретарю Великодимерської селищної ради довести до відома депутатів селищної 

ради інформацію 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 

 


