ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VII скликання
__________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
XXXIV-ї чергової сесії VIІ скликання
09 квітня 2020 року
15:00
смт Велика Димерка
Зал засідань
Загальний склад ради: 26 депутатів
Присутні на засіданні: депутатів (відомість додається)
Відсутні на пленарному засіданні 7 депутатів:
Гришко В.М. – відрядження
Коваленко М.В. – відрядження
Нишенко В.М. – відрядження
Вяткін М.В. – відрядження
Слуговін І.І. – лікарняне
Іванов Д.Д. – причина відсутності невідома
Депутата VII скликання округу № 3 НЕ ОБРАНО
Запрошені та присутні:
Губський М.І. – заступник селищного голови
Йовенко В.М. – староста Шевченківського старостинського округу
Карчевський О.П. – староста Руднянського старостинського округу
Косенко О.В. – начальник управління фінансів Великодимерської селищної ради
Плотнікова Г.В. – начальник відділу капітального будівництва, ЖКГ, комунальної
власності та розвитку інфраструктури
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
Савенко А.Г. – директор ТОВ «Ем Ай Ті»
Голосування та поіменна реєстрація депутатів здійснюється в електронній системі
поіменного голосування «Рада Голос»
Головує на засіданні та приймає участь у голосуванні: Бочкарьов А.Б. – селищний
голова

Головуючий: Запропонував провести реєстрацію депутатів селищної ради.
Зареєстровано 18 депутатів та селищний голова – кворум наявний.
Головуючий:

Запропонував
відкрити
тридцять
першу
чергову
Великодимероської селищної ради сьомого скликання.

сесію

ГОЛОСУВАННЯ: Про відкриття XXXIV чергової сесії VIІ скликання
Голосували: «ЗА» – 18 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Звучить гімн України!
Затвердження порядку денного:
Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «за основу» :
1. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Броварської міськрайонної
організації Товариства Червоного Хреста України на 2020 рік».
2. Про затвердження Порядку використання коштів селищного бюджету для
фінансової громадської організації Товариства Червоного Хреста України, діяльність яких
має соціальне спрямування.
3. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів
житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки».
4. 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 2020 рік».
5. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 19.12.2019
р. №697 XХХІ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік»
та додатків до нього.
6. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців.
7. Про виключення структурного підрозділу зі складу Великодимерського ліцею
Броварського району Київської області.
8. Про затвердження Статуту Тарасівського навчально-виховного об’єднання –
«Заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти» Великодимерської
селищної ради Броварського району Київської області в новій редакції.
9. Про взяття на баланс нежитлового приміщення.
10. Про прийняття майна у комунальну власність Великодимерської селищної ради.
11. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність
земельних ділянок.
12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
передачу її у власність.
13. Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Тарасівка, вул.
Івана Франка, 3.

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,1044 в с. Шевченкове, вул. Київська, 100.
15. Про оформлення права власності на земельні ділянки комунальної власності.
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за основу»:
Голосували: «ЗА» – 18 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
У зал засідання зайшов депутат Великодимерської селищної ради VII скликання Фещун
Олександр Валерійович та прийняв участь у голосуванні.
Головуючий: Наголосив про зміни та доповнення до порядку денного:
ВКЛЮЧИТИ до порядку денного додаткові питання:
- Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській
об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої рішенням
Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI
- Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374
XVII-VII, із змінами
- Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості
- Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність
- Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика
Димерка по вул. Польова, гр. Миронцю Миколі Федоровичу
- Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Рудня по вул. І.
Франка, 3, гр. Ковшуну Станіславу Дмитровичу
- Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 4
земельних ділянки у користування на умовах оренди в с. Тарасівка
- Про затвердження детального плану території земельних ділянок, площею 3,0000
га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
(будівництво підприємства по виробництву харчової упаковки) в смт Велика
Димерка, Великодимерської селищної ради
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
- Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській
об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої рішенням
Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI «за
пропозицію»:

Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ» :
Включити до порядку денного питання:
- Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374
XVII-VII, із змінами «за пропозицію»:
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
- Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості «за
пропозицію»:
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
- Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність «за пропозицію»:
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
- Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика
Димерка по вул. Польова, гр. Миронцю Миколі Федоровичу «за пропозицію»:
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:

«ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
- Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Рудня по вул. І.
Франка, 3, гр. Ковшуну Станіславу Дмитровичу «за пропозицію»:
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Головуючий: поставив на голосування питання «ЗА ПРОПОЗИЦІЮ»:
Включити до порядку денного питання:
- Про затвердження детального плану території земельних ділянок, площею 3,0000
га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
(будівництво підприємства по виробництву харчової упаковки) в смт Велика
Димерка, Великодимерської селищної ради «за пропозицію»
Проведення процедури електронного поіменного голосування.
Головуючий: Озвучив результати поіменного голосування «за пропозицію»:
«ЗА» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: внести проголосовані зміни до порядку денного.
Головуючий: Запропонував перейти до голосування за порядок денний «в цілому» з
проголосованими змінами.
В И Р І Ш И Л И : затвердити Порядок денний в цілому зі змінами:
1. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Броварської міськрайонної
організації Товариства Червоного Хреста України на 2020 рік»
2. Про затвердження Порядку використання коштів селищного бюджету для фінансової
громадської організації Товариства Червоного Хреста України, діяльність яких має
соціальне спрямування
3. Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів житловокомунального господарства, благоустрою та соціально-культурного призначення
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки»
4. Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки
Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374 XVII-VII, із змінами

5. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній
територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної
ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI
6. 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 2020 рік»,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної від 19.12.2019 р. № 655 ХХX-VII
7. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. №
665 XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на 2020 рік» та
додатків до нього
8. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
9. Про припинення структурного підрозділу Великодимерського ліцею та затвердження
Статуту в новій редакції
10. Про затвердження Статуту Тарасівського навчально-виховного об’єднання – «Заклад
загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Великодимерської селищної ради
Броварського району Київської області в новій редакції
11. Про взяття на баланс нежитлового приміщення
12. Про прийняття у комунальну власність шкільних автобусів
13. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості
14. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну власність земельних
ділянок
15. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність
16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та
передачу їх у власність
17. Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Тарасівка по вул.
Івана Франка, 3
18. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт Велика Димерка по
вул. Польова, гр. Миронцю Миколі Федоровичу
19. Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. Рудня по вул. І.
Франка, 3, гр. Ковшуну Станіславу Дмитровичу
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,1044 в с. Шевченкове, вул. Київська, 100
21. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок за рахунок земель комунальної власності Великодимерської селищної ради
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 4 земельних
ділянки у користування на умовах оренди в с. Тарасівка
23. Про затвердження детального плану території земельних ділянок, площею 3,0000 га,
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (будівництво
підприємства по виробництву харчової упаковки) в смт Велика Димерка,
Великодимерської селищної ради
24. різне

1. Слухали: Про затвердження Програми «Фінансова підтримка Броварської
міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України на 2020 рік».
Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 745 (додається).
2. Слухали: Про затвердження Порядку використання коштів селищного
бюджету для фінансової громадської організації Товариства Червоного Хреста України,
діяльність яких має соціальне спрямування Доповідала: Косенко Оксана Василівна начальник Управління фінансів
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 746 (додається).
3. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток, ремонт та утримання
об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного
призначення Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки»,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної від 20.12.2018 р. № 371 ХVIII-VII, із
змінами
Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна - начальник відділу
капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку
інфраструктури
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 747 (додається).
4. Слухали: Про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної

безпеки Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»,
затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 374 XVIIVII, із змінами
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 748 (додається).
5. Слухали: Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у
Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік», затвердженої
рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р. № 659 XXX-VІI
Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 749 (додається).
6. Слухали: 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 2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної від
19.12.2019 р. № 655 ХХX-VII.
Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 750 (додається).

7. Слухали: Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від
19.12.2019 р. № 665 XХХ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної ради на
2020 рік» та додатків до нього.
Доповідала: Косенко Оксана Василівна - начальник Управління фінансів
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 751 (додається).
8. Слухали: Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
Доповідав: Бочкарьов Анатолій Борисович – селищний голова
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 752 (додається).
9. Слухали: Про припинення структурного підрозділу Великодимерського ліцею
та затвердження Статуту в новій редакції.
Доповідала : Макаренко Наталія Сергіївна – спеціаліст 1 категорії відділу
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 753 (додається).
10. Слухали: Про затвердження Статуту Тарасівського навчально-виховного
об’єднання – «Заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти»
Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області в новій редакції.
Доповідала : Макаренко Наталія Сергіївна – спеціаліст 1 категорії відділу
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 754 (додається).
11. Слухали: Про взяття на баланс нежитлового приміщення.
Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна - начальник відділу
капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку
інфраструктури
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 755 (додається).
12. Слухали: Про прийняття у комунальну власність шкільних автобусів.
Доповідала: Плотнікова Галина Володимирівна - начальник відділу
капітального будівництва, ЖКГ, комунальної власності та розвитку
інфраструктури
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 756 (додається).
13. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на
місцевості
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 757 (додається).
14. Слухали: Про затвердження технічної документації та передачу в приватну
власність земельних ділянок
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
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» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 758 (додається).
15. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
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» –19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 759 (додається).
16. Слухали: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та передачу їх у власність
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
Головуючий: поставив на голосування пропозицію підтримати проєкт рішення «за
основу і в цілому»
Депутат Великодимерської селищної ради VII скликання Куценко Є.О. попередив про
конфлікт інтересів та не брав участі у голосуванні.
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 – 1
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 760 (додається).
17. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території в с.
Тарасівка по вул. Івана Франка, 3
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 761 (додається).
18. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт
Велика Димерка по вул. Польова, гр. Миронцю Миколі Федоровичу
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 762 (додається).
19. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану території в с.
Рудня по вул. І. Франка, 3, гр. Ковшуну Станіславу Дмитровичу
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 763 (додається).
20. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 0,1044 в с. Шевченкове, вул. Київська, 100

Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 764 (додається).
21. Слухали: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності Великодимерської
селищної ради
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 765 (додається).
22. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення 4 земельних ділянки у користування на умовах оренди в с. Тарасівка
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних ресурсів,
містобудування та екології
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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 766 (додається).
23. Слухали: Про затвердження детального плану території земельних ділянок,
площею 3,0000 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
(будівництво підприємства по виробництву харчової упаковки) в смт Велика Димерка,
Великодимерської селищної ради
Доповідав: Рубанка Олександр Миколайович – начальник відділу земельних
ресурсів, містобудування та екології

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» – 19 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЬ» – 0
Не брали участь у голосуванні – 0
Вирішили: Прийняти рішення Великодимерської селищної ради в цілому
№ 767 (додається).
Всі питання, які виносились на розгляд 34 сесії 7 скликання Великодимерської
селищної ради були розглянуті.
Засідання закінчено.
Звучить гімн України!

Селищний голова

Анатолій БОЧКАРЬОВ

