
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

02 березня 2020 року                                                                        № 9 

                   

смт Велика Димерка 

 

Про скликання тридцять другої  

позачергової сесії Великодимерської  

селищної ради VІІ скликання 

 

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

Україні», скликати тридцять другу позачергову сесію Великодимерської 

селищної ради VІІ скликання 05 березня 2020 року о 15:00 в приміщенні зали 

засідань селищної ради 

  

На розгляд сесії внести питання: 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. Про внесення змін до Програми «Розвиток фізичної культури та 

спорту на території Великодимерської об’єднаної територіальної громаді на 

2020 рік», затвердженої рішенням Великодимерської селищної ради від 

19.12.2019 р. № 660 XXX-VІI. 

4. 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. 



5. Про порушення клопотання перед Броварською районною радою 

щодо включення Великодимерської селищної ради до складу співзасновників 

комунального підприємства «Броварське районне виробниче управління 

об’єднання шкільних їдалень» Броварської районної ради. 

6. Про затвердження Положення про преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам апарату Великодимерської селищної 

ради та її виконавчих органів.  

7. Про встановлення надбавки, преміювання та надання матеріальної 

допомоги селищному голові у 2020 році.   

8.  Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі на місцевості. 

9. Про затвердження технічної документації та передачу в приватну 

власність земельних ділянок. 

10. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність. 

11. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їх у власність. 

    12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти (дитячий садок) на території с. Рудня, вул. Віталія Шевченка, 10. 

    13.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти (загальноосвітня школа) на території с. Рудня,  

вул. Шкільна, 15. 

          14.  Про затвердження детального плану території земельної ділянки, 

площею 0, 1079 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в смт 

Велика Димерка по вул. Соборна, 2. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

дванадцяти земельних ділянок у користування на умовах оренди ПрАТ 

«Київобленерго». 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земель загального користування в натурі на 

місцевості СТ «Побутовик». 

       17.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Стеценко Тетяни 

Сергіївни. 

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

Велика Димерка гр. Невмержицькій Інні Олександрівні. 

19.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення гр. Єрко Вірі Іванівні 

 

Селищний голова                                     Анатолій БОЧКАРЬОВ 



 

 

 

 

 


