
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

25 вересня 2019 року                  смт Велика Димерка                         № 17 

 

Про скликання двадцять восьмої 
чергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІІ скликання 

 

  

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

Україні», скликати двадцять восьму чергову сесію Великодимерської селищної 

ради VІІ скликання 24 жовтня 2019 року о 15:00 в приміщенні зали засідань 

селищної ради 
  

На розгляд сесії винести питання: 
 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету 

Великодимерської селищної ради за 9 місяців 2019 року. 

    2. Про хід виконання 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 2019 рік». 

3. Про хід виконання Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

4. Про хід виконання Програми «Організація харчування дітей закладів 

освіти Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

5. Про внесення змін до Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 21.02.2019 р. 

№ 415 XXI-VII. 

6. Про внесення змін до Програми «Розвиток культури у Великодимерській 

об’єднаній територіальній гомаді на 2019 рік», затвердженої рішенням 

Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. 

№ 378 XVIII-VII. 



7. 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 ради від 20.12.2018 р. 

№ 371 XVІІІ-VІI, із змінами. 

  8. Про внесення змін до Програми «Турбота на 2019 рік», затвердженої 

рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 375 XVІІІ-VІI, із 

змінами. 

    9. Про внесення змін до Програми соціально-економічного, культурного і 

духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік, затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 20.12.2018 р. № 

382 XVIII-VII, із змінами 

10. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

20.12.2018 р. № 383 XVІІІ-VІI «Про селищний бюджет Великодимерської селищної 

ради на 2019 рік» та додатків до нього. 

11. Про затвердження Порядку використання коштів селищного бюджету, 

що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва. 

    12. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів у сфері господарської діяльності Великодимерської селищної ради на 2020 

рік. 

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 земельної 

ділянки та передачу її у власність. 

          17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Стасевич Ірини Вікторівни та гр. 

Чернила Святослава Анатолійовича. 

          18. Про надання дозволу на розробку детального плану території в смт 

Велика Димерка, вул. Соборна, 2 гр. Теплюку Анатолію Анатолійовичу. 

          19. Про надання дозволу на розробку детального плану території в с. 

Тарасівка. 

20. Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває в оренді гр. 

Моренка Олександра Васильовича. 

 

 

Селищний голова А. Бочкарьов 

 

 

 

 


