
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
засідання  сорокової чергової сесії
міської ради восьмого скликання

23.06.2022 м. Березань № 40

Дата та час проведення – 23.06.2022, 10.00 година
Місце проведення – приміщення актової зали Березанської міської ради
Всього обрано депутатів – 26
Присутні депутати – 18 (Огороднік А.Л. запізнився)
Відсутні депутати – 8 (Божок Тетяна Віталіївна – без поважних причин, Грицун
Юрій Васильович  –  без поважних причин,  Грицун Юрій Юрійович  –  без
поважних причин,  Гуменюк Володимир Антонович  –  без поважних причин,
Павленко Олександр Іванович – служба в ЗСУ, Саєнко Віталій Володимирович
–  без поважних причин,  Тимченко Сергій Володимирович  –  служба в ЗСУ,
Сивак Олег Володимирович – відсутній )
Міський голова Тимченко Володимир Григорович – 1

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

Перед початком роботи прозвучав гімн України.
Присутнім повідомили,  що порядок денний сорокової чергової   сесії

Березанської міської ради восьмого скликання був надісланий депутатам на
електронні адреси.

Надійшла пропозиція внести зміни до порядку денного та доповнити
порядок денний питаннями:

„Про внесення змін до структури та загальної чисельності Березанської
міської ради та її виконавчого комітету“;

„Про   припинення   Комунальної установи  „Центр професійного розвитку
педагогічних працівників виконавчого комітету Березанської міської ради
Київської області“ шляхом ліквідації“.

Депутатам запропонували   прийняти порядок денний сорокової чергової
сесії Березанської міської ради восьмого скликання за основу і в цілому  (зі
змінами).
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Депутати затвердили порядок денний сорокової чергової сесії Березанської
міської ради восьмого скликання за основу і в цілому (зі змінами) (порядок
денний роздано депутатам).

Порядок денний:

1. Про  перепрофілювання (зміну типу)  та перейменування закладу освіти.
Доповідає: Загорулько О.В. – начальник відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради.

2. Про затвердження Програми підтримки медичних працівників
Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-
санітарної допомоги Березанської міської ради“ на 2022-2024 роки.

Доповідає: Куява А.І. – головний лікар КНП „Центр первинної медико-
санітарної допомоги Березанської міської ради“.

3. Про внесення змін до тарифів на платні медичні послуги.
Доповідає: Луценко В.В. –  директор КНП „Березанська міська лікарня

Березанської міської ради“.

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

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

5. Про комунальне майно.
Доповідає: Іващенко Н.С. – начальник відділу економічного аналізу та

розвитку управління економіки виконавчого комітету Березанської міської
ради.

6. Про затвердження Генерального плану та плану зонування території (у
складі генерального плану) села Лехнівка Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області.

Доповідає: Хмарська Н.В. – начальник відділу архітектури та
містобудування виконавчого комітету Березанської міської ради, головний
архітектор.

7. Про затвердження Генерального плану та плану зонування території (у
складі генерального плану) села Недра Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області.

Доповідає: Хмарська Н.В. – начальник відділу архітектури та
містобудування виконавчого комітету Березанської міської ради, головний
архітектор.
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8. Про перейменування вулиць та провулків на території Березанської
міської ради Броварського району Київської області.

Доповідає: Хмарська Н.В. – начальник відділу архітектури та
містобудування виконавчого комітету Березанської міської ради, головний
архітектор.

9. Про відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність.

Доповідає: Божок І.О. – начальник відділу з земельних та екологічних
питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

10. Про розгляд звернень громадян з питань землекористування.
Доповідає: Божок І.О. – начальник відділу з земельних та екологічних

питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

11. Про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин.
Доповідає: Божок І.О. – начальник відділу з земельних та екологічних

питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

12. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі
електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок.

Доповідає: Божок І.О. – начальник відділу з земельних та екологічних
питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

13. Різне.

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

виконавчих органів, яка проінформувала про  внесення змін до структури та
загальної чисельності Березанської міської ради та її виконавчого комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 17;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 1.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про  внесення змін до структури та

загальної чисельності Березанської міської ради та її виконавчого комітету“
№ 74 (додається).

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

виконавчих органів, яка проінформувала про припинення  Комунальної
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установи „Центр професійного розвитку педагогічних працівників виконавчого
комітету Березанської міської ради Київської області“ шляхом ліквідації.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 17;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 1.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про припинення Комунальної установи

„Центр професійного розвитку педагогічних працівників виконавчого комітету
Березанської міської ради Київської області“ шляхом ліквідації“  № 75
(додається).

3. СЛУХАЛИ:
Загорулько О.В. – начальника відділу освіти виконавчого комітету

Березанської міської ради, яка проінформувала про  перепрофілювання (зміну
типу)  та перейменування закладу освіти.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Загорулько О.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про  перепрофілювання (зміну типу)

та перейменування закладу освіти“  № 76 (додається).

4. СЛУХАЛИ:
Куяву А.І. – головного лікаря КНП „Центр первинної медико-санітарної

допомоги Березанської міської ради“, яка проінформувала про затвердження
Програми підтримки медичних працівників Комунального некомерційного
підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської
міської ради“ на 2022-2024 роки.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Куяви А.І. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження Програми підтримки

медичних працівників Комунального некомерційного підприємства „Центр
первинної медико-санітарної допомоги Березанської міської ради“ на 2022-2024
роки“  № 77 (додається).

Перед розглядом питання „Про внесення змін до тарифів на платні медичні
послуги“ виступив депутат Березанської міської ради Володимир Луценко та
повідомив, що під час розгляду даного питання в нього виникає конфлікт
інтересів, який буде врегульований шляхом неучасті у голосуванні (заява
додається).

5. СЛУХАЛИ:
 Луценка В.В. –  директора КНП „Березанська міська лікарня Березанської

міської ради“, який проінформував про внесення змін до тарифів на платні
медичні послуги.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 17;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 1.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Луценка В.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до тарифів на платні

медичні послуги“  № 78 (додається).

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

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

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Матвієнко В.М. взяти до відома.
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2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до рішення міської
ради від 23.12.2021 № 369-31-VІІІ „Про бюджет Березанської міської
територіальної громади на 2022 рік“  № 79 (додається).

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

управління економіки виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про комунальне майно.
ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому

„За“ – 19;
„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 комунальне майно“  № 80

(додається).

8. СЛУХАЛИ:
 Хмарську Н.В. – начальника відділу архітектури та містобудування

виконавчого комітету Березанської міської ради, головного архітектора, яка
проінформувала про затвердження Генерального плану та плану зонування
території (у складі генерального плану) села Лехнівка Березанської
територіальної громади Броварського району Київської області.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Хмарської Н.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження Генерального плану

та плану зонування території (у складі генерального плану) села Лехнівка
Березанської територіальної громади Броварського району Київської області“
№ 81 (додається).

9. СЛУХАЛИ:
 Хмарську Н.В. – начальника відділу архітектури та містобудування

виконавчого комітету Березанської міської ради, головного архітектора, яка
проінформувала Про затвердження Генерального плану та плану зонування
території (у складі генерального плану) села Недра Березанської територіальної
громади Броварського району Київської області.
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Хмарської Н.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження Генерального плану

та плану зонування території (у складі генерального плану) села Недра
Березанської територіальної громади Броварського району Київської області“
№ 82 (додається).

10. СЛУХАЛИ:
 Хмарську Н.В. – начальника відділу архітектури та містобудування

виконавчого комітету Березанської міської ради, головного архітектора, яка
запропонувала, враховуючи звернення жителів вулиці Некрасова, внести зміни
до проекту рішення „Про перейменування вулиць та провулків на території
Березанської міської ради Броварського району Київської області“, замінивши
запропоновану  назву вулицю Некрасова – вулиця Мистецька на вулицю
Олександра Бобка.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Хмарської Н.В. взяти до відома.
2. Прийняти внесення змін до проекту рішення „Про перейменування

вулиць та провулків на території Березанської міської ради Броварського
району Київської області“.

11. СЛУХАЛИ:
 Хмарську Н.В. – начальника відділу архітектури та містобудування

виконавчого комітету Березанської міської ради, головного архітектора, яка
проінформувала про перейменування вулиць та провулків на території
Березанської міської ради Броварського району Київської області (зі змінами).

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
„проти“ – 0;
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„утримались“ – 1.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Хмарської Н.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про перейменування вулиць та

провулків на території Березанської міської ради Броварського району
Київської області“  № 83 (додається).
12. СЛУХАЛИ:

Божок І.О. – начальника відділу з земельних та екологічних питань
виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
відмову у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 17;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 2.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Божок І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про відмову у наданні дозволів на

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність“  № 84 (додається).

13. СЛУХАЛИ:
Божок І.О. – начальника відділу з земельних та екологічних питань

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
розгляд звернень громадян з питань землекористування.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 17;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 2.

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

питань землекористування“  № 85 (додається).
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14. СЛУХАЛИ:
 Божок І.О. – начальника відділу з земельних та екологічних питань
виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
розгляд питань по врегулюванню земельних відносин.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 17;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 2.

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

земельних відносин“  № 86 (додається).

15. СЛУХАЛИ:
Божок І.О. – начальника відділу з земельних та екологічних питань

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного
аукціону з продажу права оренди земельних ділянок.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 17;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 2.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Божок І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження умов проведення

земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди
земельних ділянок“  № 87 (додається).

Головуючий оголосив засідання сорокової чергової сесії Березанської
міської ради восьмого скликання закритим.

Звучить гімн України.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО


