
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

02 березня 2021 року                                                                                  № 4 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання дев’ятої позачергової  

сесії Великодимерської селищної  

ради VІIІ скликання 

 

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», скликати дев’яту позачергову сесію Великодимерської селищної ради 

VІIІ скликання 04 березня 2021 року о 15:00 в приміщенні зали засідань селищної 

ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Богданівської сільської 

ради за 2020 рік. 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету Гоголівської сільської ради 

за 2020 рік. 

3. Про затвердження звіту про виконання бюджету Кулажинської сільської 

ради за 2020 рік. 

4. Про затвердження звіту про виконання бюджету Плосківської сільської ради 

за 2020 рік. 

5. Про затвердження звіту про виконання бюджету Русанівської сільської ради 

за 2020 рік. 

6. Про затвердження звіту про виконання бюджету Світильнянської сільської 

ради за 2020 рік. 

7. Про ініціативу входження Великодимерської селищної ради до складу 

засновників комунального некомерційного підприємства Броварської районної 

ради «Броварський районний центр первинної медико-санітарної допомоги». 



8. Про затвердження Програми висвітлення діяльності Великодимерської 

селищної ради та її виконавчих органів засобами масової інформації на 2021-2023 

роки. 

9. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос» на 

2021-2024 роки. 
10.  Про затвердження в новій редакції Статуту комунального підприємства 

Великодимерської селищної ради «Футбольний клуб «Колос». 

11.  Про внесення змін до Програми «Турбота на 2021 рік». 

12.  Про внесення змін до Програми фінансової підтримки Броварської 

міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2021 рік. 

13.  Про затвердження Положення про Управління соціального захисту 

населення Великодимерської селищної ради Броварського району Київської 

області. 

14.  Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної безпеки Великодимерської територіальної громади на 2019-2021 роки». 

15.  Про внесення змін до Комплексної Програми «Профілактика злочинності, 

зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території населених 

пунктів Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської 

області на 2019-2021 роки». 

16.  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». 

17.  Про внесення змін до Програми «Охорона довкілля та раціональне 

використання природних ресурсів Великодимерської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки». 

18.  Про прийняття майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ 

Броварського району у комунальну власність Великодимерської територіальної 

громади.  

19.  Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом приєднання. 

20.  Про передачу комунального майна з балансу на баланс. 

21.  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради № 173 

VIII-VIIІ від 04.02.2021 року.  

22. Про прийняття у комунальну власність Великодимерської територіальної 

громади житлових будинків. 

23.  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2021 рік при 

здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету. 

24. Про проведення інвентаризації майна, яке передається в оренду по б-р. 

Незалежності, б. 39 м. Бровари. 

25.  Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 



24.12.2020 р. № 111 V-VIІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної 

ради на 2021 рік» та додатків до нього. 

26.  Про внесення змін до мережі управління освіти, культури, молоді і спорту 

та визначення одержувача бюджетних коштів КП «Футбольний клуб «Колос». 

27.  Про створення Служби у справах дітей та сім’ї Великодимерської селищної 

ради Броварського району Київської області. 

28.  Про припинення юридичної особи «Комунального дошкільного 

навчального закладу «Півник» Богданівської сільської ради Броварського району 

Київської області» шляхом приєднання до КЗ «Богданівське НВО» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

29.  Про припинення юридичної особи «Дошкільного навчального закладу 

(ясла-садочок) «Сонечко» комунальної власності Гоголівської сільської ради» 

шляхом приєднання до КЗ «Гоголівське НВО «Опорний заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти – заклад позашкільної освіти» 

Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області. 

30.  Про внесення змін до структури та чисельності Управління освіти, 

культури, молоді і спорту Великодимерської селищної ради. 

31.  Про зміну та затвердження скороченої назви комунальних закладів освіти  

Великодимерської територіальної громади. 

32.  Про затвердження структури та загальної чисельності апарату 

Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих 

органів ради. 

33.  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки площею 0,040 га (землі комунальної власності) в с. Русанів Броварського 

району Київської області. 

34.  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки площею 1,0693 га ТОВ «Шибас» в смт Велика Димерка Броварського 

району Київської області. 

35. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки загальною площею 0,0599 га (кадастровий номер 3221281200:06:004:0060) 

в смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

36. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

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

37. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

38. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

39. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність. 

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 8 

земельних ділянок у користування на умовах оренди в с. Гоголів по вул. 



Володимирська. 

41.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Ковшуна Станіслава Дмитровича. 

42.  Про надання дозволу на продовження договорів оренди землі на земельні 

ділянки строком на 10 років в с. Гоголів, по вулиці Європейська, с. Гоголів, по 

вулиці Європейська, діл. 32 А. 

43.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки земель комунальної власності в с. 

Гайове. 

44.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки земель комунальної 

власності в смт Велика Димерка, вул. Паркова, 12. 

45.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж частини земельної ділянки на які 

поширюється право сервітуту площею 0,0208 га в смт Велика Димерка, вул. 

Промислова, 40Г. 

46.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж частини земельної ділянки на які 

поширюється право сервітуту площею 0,4125 га в смт Велика Димерка, вул. 

Промислова, 40Г. 

47.  Про надання дозволів на розроблення технічної документації щодо 

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

сільськогосподарського призначення на території Великодимерської селищної 

ради. 

48.  Про надання дозволів на розроблення технічної документації щодо 

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

сільськогосподарського призначення на території Великодимерської селищної 

ради. 

49.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Хилька Василя Федоровича ½, та гр. 

Ткаліч Надії Федорівні ½. 

50.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Новохацького Сергія Васильовича. 

51.  Про розгляд заяв гр. Бердичевського Валерія Трохимовича, гр. 

Бердичевської Марини Олександрівни, гр. Бердичевського Олександра 

Валерійовича. 

52.  Про відмову гр. Волосенку Костянтину Сергійовичу у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою. 

53.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Осадчого Захара Олеговича. 

54.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Вишневської Валентини Миколаївни. 

55.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



у разі зміни її цільового призначення гр. Рубанки Романа Васильовича. 

56.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Кравчука Михайла Миколайовича. 

57.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Загітової Мирослави Григорівни. 

58.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Невмержицької Інни Олександрівни. 

59.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Базир Тетяни Миколаївни. 

60.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Сторожука Руслана Володимировича. 

61.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Варсовського Євгена Григоровича. 

62.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Ярошевича Олександра Миколайовича. 

63.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Гергелійника Вячеслава Олександровича. 

64.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Малова Михайла Олександровича. 

 

 

 

Селищний голова                                                                   Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Головний спеціаліст 

відділу правового забезпечення                                А. ПЛЮЩ 

 

 

 

Начальник відділу документообігу,  

звернень громадян, внутрішньої  

політики та зв’язків із засобами  

масової інформації                                                             С. КРАСІНА 

 

 

 

       Секретар ради                                                                     А. СИДОРЕНКО 


