
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

31 березня 2020 року                                                                          № 13 

 

смт Велика Димерка 

 

Про скликання тридцять четвертої 

чергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІІ скликання 

 

  

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

Україні», скликати тридцять четверту чергову сесію Великодимерської 

селищної ради VІІ скликання 09 квітня 2020 року о 15:00 в приміщенні зали 

засідань селищної ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

 

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. 

 

 

 

 

           Селищний голова                                     Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 


