
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

23 січня 2020 року                                                                              № 3 

                   

                 смт Велика Димерка                          

 

Про скликання тридцять першої  

чергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІІ скликання 

 

  

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

Україні», скликати тридцять першу чергову сесію Великодимерської селищної 

ради VІІ скликання 06 лютого 2020 року о 15:00 в приміщенні зали засідань 

селищної ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 

 

1. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету 

Великодимерської селищної ради за 2019 рік. 

2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-

економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік. 

3. Про затвердження звіту селищного голови про здійснення державної 

регуляторної політики виконавчими органами селищної ради у 2019 році. 

4. Про хід виконання Програми «Розвиток, ремонт та утримання об’єктів 

житлово-комунального господарства, благоустрою та соціально-культурного 

призначення Великодимерської об’єднаної територіальної громади  на 2019-2023 

роки». 

5. 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. 

6. 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. 

7. Про внесення змін до Програми охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів Великодимерської об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2022 роки. 

8. Про внесення змін до Цільової програми «Регулювання та розвиток 

земельних відносин на території Великодимерської селищної ради на 2019-2020 

роки», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 15.11.2018 р. 

№ 338 XVІ-VІI, із змінами. 

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

духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік, затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 19.12.2019 р.  

№ 664 XXX-VII, із змінами. 

10. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

19.12.2019 р. № 665 XXX-VII «Про селищний бюджет Великодимерської селищної 

ради на 2020 рік» та додатків до нього. 

11. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2020 рік при 

здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету. 

12. Про передачу майна комунальної власності з балансу на баланс. 

13. Про втрату чинності рішення Великодимерської селищної ради від 

21.02.2019 р. № 420 XXI-VII «Про затвердження Положення про порядок передачі 

в оренду комунального майна, що є власністю Великодимерської об’єднаної 

територіальної громад». 

14. Про затвердження Куценка О.М. на посаду заступника селищного голови. 

    15. Про внесення змін до рішення Великодимерської селищної ради від 

16.11.2017 р. № 8 I-VII «Про утворення та затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради». 

16. Про затвердження структури та загальної чисельності  виконавчого 

комітету Великодимерської селищної ради. 

17. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

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

18. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну 

власність земельних ділянок. 

19. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу її у власність. 

    21. Про затвердження детального плану території забудови земельної 

ділянки площею 1, 5585 га, для будівництва складського комплексу по зберіганню 

рідкого гелію в межах смт Велика Димерка, Броварського району Київської 

області. 

 22. Про надання дозволу на укладення договору оренди землі на земельну 

ділянку в с. Шевченкове по вулиці Вишнева, 35. 

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

Велика Димерка гр. Пляскіну Вячеславу Григоровичу та гр. Рубанці Тетяні 

Миколаївні. 



24. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

в смт Велика Димерка, вул. Паркова, 1/1. 

25. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності  Великодимерської 

селищної ради.  

           26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Романченка Андрія 

Володимировича. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Кушпіль Тетяни Іванівни. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Кацовець Катерини Сергіївни. 

 29. Про розгляд депутатського запиту депутата Великодимерської селищної 

ради VII скликання Пікожа О.А.  

 

 

 

           Селищний голова                                     Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 
 


