
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
засідання  сорок шостої позачергової сесії

міської ради восьмого скликання

31.10.2022 м. Березань № 46

Дата та час проведення – 31.10.2022, 15.00 година
Місце проведення – приміщення актової зали Березанської міської ради
Всього обрано депутатів – 26
Присутні депутати – 14
Відсутні депутати  –  12  (Божок Тетяна Віталіївна  –  без поважних причин,
Грицун Юрій Васильович  –  без поважних причин,  Грицун Юрій Юрійович  –
без поважних причин, Гуменюк Володимир Антонович – без поважних причин,
Науменко Ганна Віталіївна  –  без поважних причин,  Огороднік Андрій
Леонідович  –  робоче відрядження,  Павленко Олександр Іванович  –  служба в
ЗСУ,  Проценко Олена Григорівна  –  робоче відрядження,  Рудківська Галина
Миколаївна  –  без поважних причин,  Рудківський Олег Миколайович  –  без
поважних причин,  Саєнко Віталій Володимирович  –  без поважних причин,
Тимченко Сергій Володимирович – служба в ЗСУ)
Міський голова Тимченко Володимир Григорович – 1

Засідання сорок шостої позачергової 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 сорок шостої позачергової

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

Депутатам запропонували   прийняти порядок денний сорок шостої
позачергової сесії Березанської міської ради восьмого скликання за основу і в
цілому.

Депутати затвердили порядок денний сорок шостої позачергової сесії
Березанської міської ради восьмого скликання за основу і в цілому  (порядок
денний роздано депутатам).
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Порядок денний:

1. Про заборону діяльності Української Православної Церкви
Московського Патріархату на території Березанської міської територіальної
громади.

Доповідає: Сивак О.В. – секретар Березанської міської ради.

2. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Сивака О.В. – секретаря Березанської міської ради, який проінформував

про заборону діяльності Української Православної Церкви Московського
Патріархату на території Березанської міської територіальної громади.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу
„За“ – 14;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 1.

ГОЛОСУВАЛИ: в цілому
„За“ – 14;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 1.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Сивака О.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про заборону діяльності Української

Православної Церкви Московського Патріархату на території Березанської
міської територіальної громади“  № 159 (додається).

Головуючий оголосив засідання сорок шостої позачергової сесії
Березанської міської ради восьмого скликання закритим.

Звучить гімн України.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО


