
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
засідання  тридцять другої чергової сесії

міської ради восьмого скликання

25.01.2022 м. Березань № 32

Дата та час проведення – 25.01.2022, 10.00 година
Місце проведення – приміщення актової зали Березанської міської ради
Всього обрано депутатів – 26
Присутні депутати – 23
Відсутні депутати  –  3  (  Науменко Ганна Віталіївна  –  без поважних причин,
Рудківський Олег Миколайович  –  без поважних причин,  Саєнко Віталій
Володимирович – без поважних причин)
Міський голова Тимченко Володимир Григорович – 1

Засідання тридцять другої чергової сесії   Березанської міської ради
восьмого скликання відкрив та веде міський голова Тимченко Володимир
Григорович (далі – Головуючий).

Перед початком роботи прозвучав гімн України.
Депутатам було повідомлено, що порядок денний тридцять другої чергової

сесії був надісланий на електронні адреси та було запропоновано депутатам
прийняти порядок денний  за основу і в цілому.

Депутати затвердили порядок денний засідання тридцять другої чергової
сесії Березанської міської ради восьмого скликання за основу і в цілому.
(порядок денний роздано депутатам)

Порядок денний:

1.  Про внесення змін до  „Програми з національно-патріотичного
виховання та допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних
Силах України в м. Березань на 2018-2022роки“.

Доповідає:  Іванова Л.В. – завідувач сектору молоді та спорту виконавчого
комітету Березанської міської ради.

Співдоповідач:  Гуменюк В.А.  -  голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань освіти,  культури,  молоді та спорту,  медицини,  туризму,
соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО.
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2. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної
політики виконавчими органами Березанської міської ради.

Доповідає:  Іващенко Н.С. – начальник відділу економічного аналізу та
розвитку  управління економіки виконавчого комітету   Березанської міської
ради.

Співдоповідач: Тимченко С.В. – голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку,
підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів.

3. Про затвердження Програми організації допомоги Бориспільському
районному відділу Управління поліції охорони в Київській області у
забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики
злочинності на 2022 рік.

Доповідає:  Харченко С.Г. – завідувач сектору з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету   Березанської
міської ради.

Співдоповідач: Тимченко С.В. – голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку,
підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів.

4. Про затвердження звіту про виконання бюджету Березанської міської
територіальної громади за 2021 рік.

Доповідає: Матвієнко В.М. – начальник фінансового управління
виконавчого комітету   Березанської міської ради.

Співдоповідач: Тимченко С.В. – голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку,
підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів.

5. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальних
підприємств Березанської міської ради на 2021-2023 роки.

Доповідає: Матвієнко В.М. – начальник фінансового управління
виконавчого комітету   Березанської міської ради.

Співдоповідач: Тимченко С.В. – голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку,
підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів.

6. Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції та ремонту
об’єктів, інфраструктура Березанської міської ради на 2022 рік.

Доповідає: Матвієнко В.М. – начальник фінансового управління
виконавчого комітету   Березанської міської ради.

Співдоповідач: Тимченко С.В. – голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку,
підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів.
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7. Про внесення змін до Програми інформатизації виконавчого комітету
Березанської міської ради на 2019-2022 роки.

Доповідає: Матвієнко В.М. – начальник фінансового управління
виконавчого комітету   Березанської міської ради.

Співдоповідач: Тимченко С.В. – голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку,
підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів.

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року
№ 369-31-VІІІ „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на
2022 рік“.

Доповідає: Матвієнко В.М. – начальник фінансового управління
виконавчого комітету   Березанської міської ради.

Співдоповідач: Тимченко С.В. – голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку,
підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів.

9. Про розробку детальних планів територій.
Доповідає:  Хмарська Н.В. – начальник відділу, головний архітектор

відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету   Березанської
міської ради.

Співдоповідач: Iванчук Ю.А. - голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань земельних  відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою.

          10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж адміністративно-територіальних одиниць.

Доповідає:  Лепська Л.В. – в.о. начальника відділу з земельних та
екологічних питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

Співдоповідач: Iванчук Ю.А. - голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань земельних  відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою.

11. Про розгляд звернень громадян з питань землекористування.
Доповідає:  Лепська Л.В. – в.о. начальника відділу з земельних та

екологічних питань виконавчого комітету Березанської міської ради.
Співдоповідач: Iванчук Ю.А. - голова постійної  депутатської комісії

міської ради з питань земельних  відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою.

12. Про передачу у приватну власність земельних ділянок громадянам.
Доповідає:  Лепська Л.В. – в.о. начальника відділу з земельних та

екологічних питань виконавчого комітету Березанської міської ради.
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Співдоповідач: Iванчук Ю.А. - голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань земельних  відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою.

13. Про передачу у приватну власність земельних ділянок громадянам, що
перебувають у користуванні громадян.

Доповідає:  Лепська Л.В. – в.о. начальника відділу з земельних та
екологічних питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

Співдоповідач: Iванчук Ю.А. - голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань земельних  відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою.

14. Про відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність.

Доповідає:  Лепська Л.В. – в.о. начальника відділу з земельних та
екологічних питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

Співдоповідач: Iванчук Ю.А. - голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань земельних  відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою.

15. Про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин.
Доповідає:  Лепська Л.В. – в.о. начальника відділу з земельних та

екологічних питань виконавчого комітету Березанської міської ради.
Співдоповідач: Iванчук Ю.А. - голова постійної депутатської комісії

міської ради з питань земельних  відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою.

16. Про затвердження складу аукціонної комісії для продажу об’єктів
малої приватизації.

Доповідає:  Іващенко Н.С. – начальник відділу економічного аналізу та
розвитку  управління економіки виконавчого комітету   Березанської міської
ради.

Співдоповідач: Iванчук Ю.А. - голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань земельних  відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою.

17. Про приватизацію  об’єкта комунальної власності.
Доповідає:  Іващенко Н.С. – начальник відділу економічного аналізу та

розвитку  управління економіки виконавчого комітету   Березанської міської
ради.

Співдоповідач: Iванчук Ю.А. - голова депутатської постійної комісії
міської ради з питань земельних  відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою.

18. Різне.
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Перед початком розгляду питань порядку денного тридцять другої
чергової сесії виступив Головуючий та запропонував  депутатам міської ради:

виділити 400 тис. грн для проведення капітального ремонту ФАПу
(фельдшерсько-акушерського пункту) Яблунівського старостинського округу,
внести доповнення до відповідних проектів рішень – до питань 6 та 8.

1. СЛУХАЛИ:
Іванова Л.В. – завідувача сектору молоді та спорту виконавчого комітету

Березанської міської ради, яка проінформувала про внесення змін до „Програми
з національно-патріотичного виховання та допризовної підготовки, підготовки
молоді до служби в Збройних Силах України в м. Березань на 2018-2022роки“.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 24;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Іванової Л.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до „Програми з

національно-патріотичного виховання та допризовної підготовки, підготовки
молоді до служби в Збройних Силах України в м. Березань на 2018-2022роки“
№ 01 (додається).

2. СЛУХАЛИ:
 Іващенко Н.С. – начальника відділу економічного аналізу та розвитку

управління економіки виконавчого комітету   Березанської міської ради, яка
проінформувала про звіт міського голови щодо здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами Березанської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 24;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Іващенко Н.С. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про звіт міського голови щодо

здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами
Березанської міської ради“ № 02 (додається).
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3. СЛУХАЛИ:
Харченко С.Г. – завідувача сектору з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради,
який проінформував про затвердження Програми організації допомоги
Бориспільському районному відділу Управління поліції охорони в Київській
області у забезпеченні охорони громадського порядку, безпеки громадян,
профілактики злочинності на 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 5.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Харченко С.Г. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження Програми

організації допомоги Бориспільському районному відділу Управління поліції
охорони в Київській області у забезпеченні охорони громадського порядку,
безпеки громадян, профілактики злочинності на 2022 рік“  № 03 (додається).

4. СЛУХАЛИ:
Матвієнко В.М. – начальника фінансового управління  виконавчого

комітету   Березанської міської ради, яка проінформувала про затвердження
звіту про виконання бюджету Березанської міської територіальної громади за
2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 21;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 2.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Матвієнко В.М. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження звіту про виконання

бюджету Березанської міської територіальної громади за 2021 рік“  № 04
(додається).

5. СЛУХАЛИ:
Матвієнко В.М. – начальника фінансового управління  виконавчого

комітету   Березанської міської ради, яка проінформувала  про внесення змін до
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Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської
ради на 2021-2023 роки.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 21;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 3.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Матвієнко В.М. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до Програми

фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на
2021-2023 роки“ № 05 (додається).

6. СЛУХАЛИ:
Матвієнко В.М. – начальника фінансового управління  виконавчого

комітету   Березанської міської ради, яка проінформувала про внесення змін до
Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів, інфраструктура
Березанської міської ради на 2022 рік (з змінами).

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 23;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Матвієнко В.М. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до Програми

будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів, інфраструктура Березанської
міської ради на 2022 рік“ № 06 (додається).

7. СЛУХАЛИ:
 Матвієнко В.М. – начальника фінансового управління  виконавчого

комітету   Березанської міської ради, яка проінформувала про внесення змін до
Програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на
2019-2022 роки.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 21;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 3.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Матвієнко В.М. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до Програми

інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2019-2022
роки“ № 07 (додається).

8. СЛУХАЛИ:
Матвієнко В.М. – начальник фінансового управління  виконавчого

комітету   Березанської міської ради, яка проінформувала про внесення змін до
рішення міської ради від 23.12.2021 року № 369-31-VІІІ „Про бюджет
Березанської міської територіальної громади на 2022 рік“ (з змінами).

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 23;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Матвієнко В.М. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до рішення міської

ради від 23.12.2021 року № 369-31-VІІІ „Про бюджет Березанської міської
територіальної громади на 2022 рік“  № 08 (додається).

9. СЛУХАЛИ:
 Гаркушу Л.Л. – головного спеціаліста відділу архітектури та

містобудування виконавчого комітету   Березанської міської ради, яка
проінформувала про розробку детальних планів територій.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 4.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Гаркуши Л.Л. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про розробку детальних планів

територій“ № 09 (додається).

10. СЛУХАЛИ:
Мосінзову І.О. – заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів, яка проінформувала  про затвердження проєкту
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних
одиниць.
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 22;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 2.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження проєкту

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних
одиниць“ № 10 (додається).

11. СЛУХАЛИ:
Мосінзову І.О. – заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів, яка проінформувала  про розгляд звернень громадян з
питань землекористування.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 21;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 2.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про розгляд звернень громадян з

питань землекористування“ № 11 (додається).

Перед розглядом питання „Про передачу у приватну власність земельних
ділянок громадянам“ виступили депутати Березанської міської ради та
повідомили,  що  під час розгляду даного питання в них виникає конфлікт
інтересів, який  буде врегульований шляхом неучасті у голосуванні:

1) Хатян Н.В. (заява додається);
2) Головань М.О. (заява додається).

12. СЛУХАЛИ:
 Мосінзову І.О. – заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів, яка проінформувала про передачу у приватну власність
земельних ділянок громадянам.

Депутатам було запропоновано проголосувати з цього питання за
виключенням пункту 8 та окремо за пункт 8 зазначеного проекту рішення.
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       ГОЛОСУВАЛИ (крім пункту 8): за основу і в цілому
      „За“ – 22;
      „проти“ – 0;
      „утримались“ – 0.
      Не брали участі у голосуванні – 2.

ГОЛОСУВАЛИ (пункт 8): за основу і в цілому
      „За“ – 20;
      „проти“ – 0;
      „утримались“ – 0.
      Не брали участі у голосуванні – 4.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про передачу у приватну власність

земельних ділянок громадянам“ № 12 (додається).

13. СЛУХАЛИ:
Мосінзову І.О. – заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів,  яка проінформувала про передачу у приватну власність
земельних ділянок громадянам, що перебувають у користуванні громадян.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 23;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про передачу у приватну власність

земельних ділянок громадянам, що перебувають у користуванні громадян“
№ 13 (додається).

14. СЛУХАЛИ:
 Мосінзову І.О. – заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів, яка проінформувала про відмову у наданні дозволів на
розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 4.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про відмову у наданні дозволів на

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність“ № 14 (додається).

Перед розглядом питання „Про розгляд питань по врегулюванню
земельних відносин“ виступив депутат Березанської міської ради Омельченко
Василь Миколайович та повідомив,  що  під час розгляду даного питання в
нього виникає конфлікт інтересів, який  буде врегульований шляхом неучасті у
голосуванні (заява додається).

15. СЛУХАЛИ:
Мосінзову І.О. – заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів, яка проінформувала  про розгляд питань по врегулюванню
земельних відносин.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 4.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про розгляд питань по врегулюванню

земельних відносин“ № 15 (додається).

16. СЛУХАЛИ:
Іващенко Н.С. – начальника відділу економічного аналізу та розвитку

управління економіки виконавчого комітету   Березанської міської ради, яка
проінформувала про затвердження складу аукціонної комісії для продажу
об’єктів малої приватизації.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 23;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Іващенко Н.С. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження складу аукціонної

комісії для продажу об’єктів малої приватизації“ № 16 (додається).
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17. СЛУХАЛИ:
 Іващенко Н.С. – начальник відділу економічного аналізу та розвитку

управління економіки виконавчого комітету   Березанської міської ради, яка
проінформувала про приватизацію  об’єкта комунальної власності.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 21;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 2.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Іващенко Н.С. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про приватизацію  об’єкта комунальної

власності“ № 17 (додається).

Головуючий оголосив засідання тридцять другої чергової сесії
Березанської міської ради закритим.

Звучить гімн України.

Міський голова                                                                  Володимир ТИМЧЕНКО


