
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
засідання  сорок першої чергової сесії

міської ради восьмого скликання

26.07.2022 м. Березань № 41

Дата та час проведення – 26.07.2022, 10.00 година
Місце проведення – приміщення актової зали Березанської міської ради
Всього обрано депутатів – 26
Присутні депутати – 17
Відсутні депутати – 9 (Божок Тетяна Віталіївна – без поважних причин, Грицун
Юрій Васильович  –  без поважних причин,  Грицун Юрій Юрійович  –  без
поважних причин,  Гуменюк Володимир Антонович  –  без поважних причин,
Дегтярьова Любов Петрівна  –  організація проведення мультитесту для
випускників шкіл,  Огороднік Андрій Леонідович  –  робоче відрядження,
Павленко Олександр Іванович – служба в ЗСУ, Саєнко Віталій Володимирович
– без поважних причин, Тимченко Сергій Володимирович – служба в ЗСУ)
Міський голова Тимченко Володимир Григорович – 1

Засідання сорок першої чергової сесії Березанської міської ради восьмого
скликання відкрив та веде секретар міської ради Сивак Олег Володимирович
(далі – Головуючий).

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

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

Надійшла пропозиція внести зміни до порядку денного:
внести зміни до питання порядку денного  „Про розгляд питань по

врегулюванню земельних відносин“;
доповнити порядок денний питаннями:
про затвердження статуту та штатного розпису;
про внесення змін до Програми проведення заходів та робіт з

територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення
Першого відділу Броварського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік.
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Депутатам запропонували  прийняти порядок денний сорок першої
чергової сесії Березанської міської ради восьмого скликання за основу і в
цілому (зі змінами).

Депутати затвердили порядок денний сорок першої чергової сесії
Березанської міської ради восьмого скликання за основу і в цілому (зі змінами)
(порядок денний роздано депутатам).

Порядок денний:

1. Про перейменування закладу освіти та його філії.
Доповідає: Загорулько О.В. – начальник відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради.

2. Про перейменування закладу освіти та його філії.
Доповідає: Загорулько О.В. – начальник відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради.

3. Про перейменування закладу освіти.
Доповідає: Загорулько О.В. – начальник відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради.

4. Про перейменування закладу освіти.
Доповідає: Загорулько О.В. – начальник відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради.

5. Про перейменування закладу освіти.
Доповідає: Загорулько О.В. – начальник відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради.

6. Про затвердження статуту та штатного розпису.
Доповідає: Любицька О.І. – директор комунальної установи „Інклюзивно-

ресурсний центр“ Березанської міської ради.

7. Про затвердження звіту про виконання бюджету Березанської міської
територіальної громади за 1 півріччя  2022 року.

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

8. Про внесення змін до Програми будівництва, реконструкції та ремонту
об’єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської
міської ради на 2022 рік.

Доповідає: Матвієнко В.М. – начальник фінансового управління
виконавчого комітету Березанської міської ради.
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9. 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.

10. Про внесення змін до Програми „Питна вода на 2021-2023 роки“.
Доповідає: Матвієнко В.М. – начальник фінансового управління

виконавчого комітету Березанської міської ради.

11. 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.

12. 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.

13. Деякі питання оренди комунального майна.
Доповідає: Іващенко Н.С. – начальник відділу економічного аналізу та

розвитку управління економіки виконавчого комітету Березанської міської
ради.

14. Про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 15.10.2010
№564-43-V „Про присвоєння назв вулиць та провулків на новостворених
житлових масивах під індивідуальну житлову забудову“.

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

15. Про затвердження Порядку укладання договору про сплату за
тимчасове користування місцем для розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території Березанської міської
ради.

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

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

питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

17. Про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин.
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Доповідає: Божок І.О. – начальник відділу з земельних та екологічних
питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

18. Про внесення змін до Програми проведення заходів та робіт з
територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення
Першого відділу Броварського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік.

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

19. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Деменську М.І. – головного спеціаліста відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про перейменування
закладу освіти та його філії.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Деменської М.І. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про перейменування закладу освіти та

його філії“  № 88 (додається).

2. СЛУХАЛИ:
Деменську М.І. – головного спеціаліста відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про перейменування
закладу освіти та його філії.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Деменської М.І. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про перейменування закладу освіти та

його філії“  № 89 (додається).
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3. СЛУХАЛИ:
Деменську М.І. – головного спеціаліста відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про перейменування
закладу освіти.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Деменської М.І. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про перейменування закладу освіти“

№ 90 (додається).

4. СЛУХАЛИ:
Деменську М.І. – головного спеціаліста відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про перейменування
закладу освіти.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Деменської М.І. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про перейменування закладу освіти“

№ 91 (додається).

5. СЛУХАЛИ:
 Деменську М.І. – головного спеціаліста відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про перейменування
закладу освіти.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Деменської М.І. взяти до відома.
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2. Прийняти рішення міської ради „Про перейменування закладу освіти“
№ 92 (додається).

6. СЛУХАЛИ:
Деменську М.І. – головного спеціаліста відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про затвердження
статуту та штатного розпису.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Деменської М.І. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження статуту та штатного

розпису“  № 93 (додається).

7. 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 1
півріччя  2022 року.

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.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження звіту про виконання

бюджету Березанської міської територіальної громади за 1 півріччя  2022 року“
№ 94 (додається).

8. 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,
утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
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„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
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, утримання
вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2022 рік“ № 95
(додається).

9. 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“ – 18;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
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

інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2019-2022
роки“ №  96 (додається).

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

комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про внесення змін до
Програми „Питна вода на 2021-2023 роки“.

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.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до Програми „Питна

вода на 2021-2023 роки“ №  97 (додається).
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11. СЛУХАЛИ:
 Матвієнко В.М. – начальника фінансового управління виконавчого

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

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.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до Програми

фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на
2021-2023 роки“  № 98 (додається).

12. 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“ – 16;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 2.

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 № 369-31-VІІІ „Про бюджет Березанської міської
територіальної громади на 2022 рік“  № 99 (додається).

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

управління економіки виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про деякі питання оренди комунального майна.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Іващенко Н.С. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про деякі питання оренди

комунального майна“  № 100 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, головного архітектора, яка
проінформувала про внесення змін до рішення Березанської міської ради від
15.10.2010 №564-43-V „Про присвоєння назв вулиць та провулків на
новостворених житлових масивах під індивідуальну житлову забудову“.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
„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 внесення змін до рішення

Березанської міської ради від 15.10.2010 №564-43-V „Про присвоєння назв
вулиць та провулків на новостворених житлових масивах під індивідуальну
житлову забудову“  № 101 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, головного архітектора, яка
проінформувала про затвердження Порядку укладання договору про сплату за
тимчасове користування місцем для розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності на території Березанської міської
ради.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
„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 Порядку укладання

договору про сплату за тимчасове користування місцем для розміщення
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тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території
Березанської міської ради“  № 102 (додається).

16. 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“ – 18;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.

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

питань землекористування“  № 103 (додається).

17. 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 (зі змінами).

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому (зі змінами)
„За“ – 16;
„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“  № 104 (додається).

18. СЛУХАЛИ:
Харченко С.Г. – завідувача сектору з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради,
який проінформував про внесення змін до Програми проведення заходів та
робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення
Першого відділу Броварського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Харченка С.Г. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до Програми

проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної
підготовки місцевого значення Першого відділу Броварського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік“
№ 105 (додається).

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

Звучить гімн України.

Секретар міської ради                                                               Олег СИВАК


