
 
 

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ  
засідання п’ятдесятої чергової сесії 

міської ради восьмого скликання  

 

 

 

22.12.2022 м. Березань № 50 

 

 

     

Дата та час проведення – 22.12.2022, 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, 

Омельченко Василь Миколайович – робоче відрядження, Проценко Олена 

Григорівна – відпустка, 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 п’ятдесятої 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 п’ятдесятої 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 визнання таким, що втратило чинність, рішення сорок восьмої сесії 

Березанської міської ради восьмого скликання від 24 листопада 2022 року          

№ 175 „Про орендну плату“;  

про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 10.06.2021            

№ 235-17-VIII „Про безоплатне прийняття з комунальної власності 
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Баришівської селищної ради у комунальну власність Березанської міської ради 

об’єктів водопостачання та водовідведення“. 

Депутатам запропонували  прийняти порядок денний п’ятдесятої чергової 

сесії Березанської міської ради восьмого скликання за основу і в цілому (зі 

змінами).  

Депутати затвердили порядок денний п’ятдесятої чергової сесії 

Березанської міської ради восьмого скликання за основу і в цілому (зі змінами), 

порядок денний роздано депутатам. 

 

Порядок денний: 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. „Про бюджет Березанської міської територіальної громади  на 2023 рік“. 

Доповідає: Матвієнко В.М. – начальник фінансового управління  

виконавчого комітету Березанської міської ради. 

 

4. Про затвердження структури та загальної чисельності Березанської 

міської ради та її виконавчих органів на 2023 рік. 

Доповідає: Снісар Стелла Аурелівна – завідувач сектору персоналу 

апарату Березанської міської ради та її виконавчого комітету. 

 

5. Про затвердження Програми з відзначення державних та професійних 

свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Березанською міською радою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2023 рік. 

Доповідає: Снісар Стелла Аурелівна – завідувач сектору персоналу 

апарату Березанської міської ради та її виконавчого комітету. 

 

6. Про преміювання Березанського міського голови у 2023 році.  

Доповідає: Снісар Стелла Аурелівна – завідувач сектору персоналу 

апарату Березанської міської ради та її виконавчого комітету. 

 

7. Про затвердження плану – графіку проведення чергових сесій та 

засідань постійних депутатських комісій Березанської міської ради на 2023 рік.  

Доповідає: Сивак О.В. – секретар Березанської міської ради. 
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8. Про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин.  

Доповідає: Мосінзова І.О. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів. 

 

9. Різне. 

 

Перед розглядом питання „Про внесення змін до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2021-2023 

роки“ виступив депутат Березанської міської ради Юрій ІВАНЧУК та 

повідомив, що під час розгляду даного питання в нього виникає конфлікт 

інтересів, який буде врегульований шляхом неучасті у голосуванні (заява 

додається). 
 

1. 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“ – 17;  

„проти“ – 0; 

„утримались“ – 0. 

Не брали участі у голосуванні – 1. 

 

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“  № 188 (додається). 

 

Перед розглядом питання „Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.12.2021 № 369-31-VІІІ „Про бюджет Березанської міської територіальної 

громади на 2022 рік“ виступив депутат Березанської міської ради Юрій 

ІВАНЧУК та повідомив, що під час розгляду даного питання в нього виникає 

конфлікт інтересів, який буде врегульований шляхом неучасті у голосуванні 

(заява додається). 

 

2. 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“. 
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ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому 

„За“ – 17;  

„проти“ – 0; 

„утримались“ – 0. 

Не брали участі у голосуванні – 1. 

 

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“ № 189 (додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Матвієнко В.М. – начальника фінансового управління  виконавчого 

комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про бюджет 

Березанської міської територіальної громади  на 2023 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. 

2. Прийняти рішення міської ради „Про бюджет Березанської міської 

територіальної громади  на 2023 рік“  № 190 (додається). 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Снісар Стеллу Аурелівну – завідувача сектору персоналу апарату 

Березанської міської ради та її виконавчого комітету, яка проінформувала про 

затвердження структури та загальної чисельності Березанської міської ради та її 

виконавчих органів на 2023 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому 

„За“ – 18;  

„проти“ – 0; 

„утримались“ – 0. 

Не брали участі у голосуванні – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Снісар С.А. взяти до відома. 

2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження структури та 

загальної чисельності Березанської міської ради та її виконавчих органів на 

2023 рік“  № 191 (додається). 
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5. СЛУХАЛИ:  

Снісар Стеллу Аурелівну – завідувача сектору персоналу апарату 

Березанської міської ради та її виконавчого комітету, яка проінформувала про 

затвердження Програми з відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Березанською міською радою, 

здійснення представницьких та інших заходів на 2023 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому 

„За“ – 18;  

„проти“ – 0; 

„утримались“ – 0. 

Не брали участі у голосуванні – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Снісар С.А. взяти до відома. 

2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження Програми з 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за 

заслуги перед Березанською міською радою, здійснення представницьких та 

інших заходів на 2023 рік“  № 192 (додається). 

 

Перед розглядом питання „Про преміювання Березанського міського 

голови у 2023 році“ виступив міський голова Володимир ТИМЧЕНКО та 

повідомив, що під час розгляду даного питання в нього виникає конфлікт 

інтересів, який буде врегульований шляхом неучасті у голосуванні (заява 

додається). 

 

6. СЛУХАЛИ:  

Снісар Стеллу Аурелівну – завідувача сектору персоналу апарату 

Березанської міської ради та її виконавчого комітету, яка проінформувала про 

преміювання Березанського міського голови у 2023 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому 

„За“ – 17;  

„проти“ – 0; 

„утримались“ – 0. 

Не брали участі у голосуванні – 1. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Снісар С.А. взяти до відома. 

2. Прийняти рішення міської ради „Про преміювання Березанського 

міського голови у 2023 році“ № 193 (додається). 
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7. СЛУХАЛИ:  

Сивака О.В. – секретаря Березанської міської ради, який проінформував про 

затвердження плану – графіку проведення чергових сесій та засідань постійних 

депутатських комісій Березанської міської ради на 2023 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому 

„За“ – 18;  

„проти“ – 0; 

„утримались“ – 0. 

Не брали участі у голосуванні – 0. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію Сивака О.В. взяти до відома. 

2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження плану – графіку 

проведення чергових сесій та засідань постійних депутатських комісій 

Березанської міської ради на 2023 рік“  № 194 (додається). 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Хмарську Н.В. – начальника відділу архітектури та містобудування 

виконавчого комітету Березанської міської ради, головного архітектора, яка 

проінформувала про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин. 

 

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 розгляд питань по врегулюванню 

земельних відносин“  № 195 (додається). 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Іващенко Н.С. – начальника відділу економіки, комунальної власності та 

енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської ради, яка 

проінформувала про визнання таким, що втратило чинність, рішення сорок 

восьмої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 24 листопада 

2022  року № 175 „Про орендну плату“. 

 

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 Іващенко Н.С. взяти до відома. 

2. Прийняти рішення міської ради „Про визнання таким, що втратило 

чинність рішення сорок восьмої сесії Березанської міської ради восьмого 

скликання від 24 листопада 2022  року № 175 „Про орендну плату“  № 196 

(додається). 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Іващенко Н.С. – начальника відділу економіки, комунальної власності та 

енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 

10.06.2021 № 235-17-VIII  „Про безоплатне прийняття з комунальної власності 

Баришівської селищної ради у комунальну власність Березанської міської ради 

об’єктів водопостачання та водовідведення“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому  

„За“ – 18;  

„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 внесення змін до рішення 

Березанської міської ради від 10.06.2021 № 235-17-VIII  „Про безоплатне 

прийняття з комунальної власності Баришівської селищної ради у комунальну 

власність Березанської міської ради об’єктів водопостачання та 

водовідведення“  № 197 (додається). 

 

Головуючий оголосив засідання п’ятдесятої чергової сесії Березанської 

міської ради восьмого скликання закритим. 

Звучить гімн України. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО 


