
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

06 квітня 2021 року                                                                                  № 6 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання одинадцятої позачергової 

сесії Великодимерської селищної 

ради VІIІ скликання 

 

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

Україні», скликати одинадцяту позачергову сесію Великодимерської селищної 

ради VІIІ скликання 06 квітня 2021 року о 15:00 в приміщенні зали засідань 

селищної ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

1. Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади на 2021-2023 

роки». 

2. Про втрату чинності рішення Великодимерської селищної ради від 

24.12.2020 № 93 V-VIII «Про затвердження Положення про місцеву пожежну 

охорону Великодимерської територіальної громади». 

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 включення об’єктів оренди до Переліку першого типу. 

5. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

04.03.2021 № 233 IX-VIIІ «Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом 

приєднання». 

6. Про безкоштовне прийняття у комунальну власність майна.  

7. Про внесення змін до Прграми «Турбота на 2021 рік». 



8. Про внесення змін до Прграми «Забезпечення пільгових категорій населення 

Великодимерської територіальної громади лікарськими засобами та медичними 

виробами на 2021 рік». 

9. 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. 

10. Про дострокове припинення повноважень старости Богданівського 

старостинського округу. 

11.  Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

12. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних 

ділянок загальною площею 11,1269 га, в смт Велика Димерка Броварського 

району Київської області. 

13.  Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки загальною площею 0,1004 га (кадастровий номер 3221281601:01:038:0009) 

в с. Гоголів Броварського району Київської області. 

14. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки площею 0,75 га під розміщення індивідуальної житлової забудови в с. 

Шевченкове Броварського району Київської області.  

15. Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної 

ділянки загальною площею 1,1000 га (кадастровий номер 3221281201:01:102:0018) 

в смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

16. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

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

17. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність 

земельних ділянок. 

18. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність. 

20. Про затвердження технічної документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості 

загальною площею 90,5460 га. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості 

загальною площею 119,6122 га. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення двадцяти однієї 

земельної ділянки у користування на умовах оренди ПрАТ «ДТЕК Київські 

регіональні мережі». 

23. Про затвердження Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 



площею 0,0095 га в с. Бобрик по вул. Козацька та проведення земельних торгів. 

24.  Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок в 

с. Шевченкове по вул. Київська, 14, 14 А.  

25. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки в с. 

Шевченкове по вул. Київська, 6 з ТОВ «ДСМ-ПРОМ». 

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

Шевченкове по вул. Київська, 50 А. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Кальковець Андрія Вікторовича. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Кугут Оксани Миколаївни. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Колкер В’ячеслава Євгенійовича. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

31.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Чеснової Людмили Вікторівни. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Слюсарчук Марини Павлівни. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Пархоменко Наталії Миколаївни. 

34. Про прийняття земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

приватної власності у комунальну власність Великодимерської селищної ради. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(кадастровий номер 3221280800:08:004:0313) у разі зміни її цільового призначення 

гр. Гончарук Тамари Сергіївни. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  

(кадастровий номер 3221280800:08:004:0314) у разі зміни її цільового призначення 

гр. Гончарук Тамари Сергіївни. 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Хитрої Наталії Миколаївни. 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Гришко Тетяни Валеріївни. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Дворської Наталії Олександрівни. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Кондратенка Віталія Анатолійовича. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у разі зміни її цільового призначення гр. Миронця Сергія Миколайовича. 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



у разі зміни її цільового призначення гр. Морванюк Галини Іванівни. 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення гр. Самченка Василя Петровича. 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення гр. Ігнатенка Михайла Пилиповича. 

46. Про розгляд заяв гр. Панченка Івана Ігоровича. 

47. Про розгляд заяв гр. Волосенка Сергія Андрійовича. 

 

 

 

Селищний голова                                                                   Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Секретар ради                                                                     А. СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

Заступник начальника  

відділу правового забезпечення                                В. МАРТИНЕНКО 

 

 

 

 


