
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
засідання  п'ятдесят п’ятої чергової сесії

міської ради восьмого скликання

23.02.2023 м. Березань № 55

Дата та час проведення – 23.02.2023, 10.00 година
Місце проведення – приміщення актової зали Березанської міської ради
Всього обрано депутатів – 26
Присутні депутати – 18
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,
Омельченко Василь Миколайович  –  робоче відрядження,  Проценко Олена
Григорівна – відпустка, Саєнко Віталій Володимирович – без поважних причин,
Хатян Наталія Володимирівна – захворіла)
Міський голова Тимченко Володимир Григорович – 1

Засідання п'ятдесят п’ятої чергової сесії Березанської міської ради
восьмого скликання відкрив та веде міський голова Тимченко Володимир
Григорович (далі – Головуючий).

Перед початком роботи прозвучав гімн України.
Присутніх повідомили,  що порядок денний п'ятдесят п’ятої чергової сесії

був надісланий депутатам на електронні адреси.
Надійшла пропозиція внести зміни до порядку денного,  доповнивши

порядок денний питанням  „Про встановлення червоно-чорного прапора
національно – визвольної боротьби українського народу“.

Депутатам запропонували   прийняти порядок денний п'ятдесят   п’ятої
чергової сесії   Березанської міської ради восьмого скликання  (зі змінами)  за
основу і в цілому.

Депутати затвердили порядок денний п'ятдесят п’ятої чергової сесії
Березанської міської ради восьмого скликання (зі змінами) за основу і в цілому,
порядок денний роздано депутатам.
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Порядок денний:

1. Про зміну засновника закладу позашкільної освіти та затвердження
статуту в новій редакції.

Доповідає: Загорулько О.В. – начальник відділу освіти виконавчого
комітету Березанської міської ради.

2. Про перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти та
затвердження статуту в новій редакції.

Доповідає: Загорулько О.В. – начальник відділу освіти виконавчого
комітету Березанської міської ради.

3. Про внесення змін до комплексної Програми підтримки сім'ї та
забезпечення прав дітей „Щаслива родина – успішна країна“.

Доповідає: Рощина С.О. – начальник служби у справах дітей Березанської
міської ради.

4. Про внесення змін до Програми ,,Турбота“ на 2021-2023 роки.
Доповідає: Москаленко Л.А. – начальник управління соціального захисту

населення та праці виконавчого комітету Березанської міської ради.

5. Про затвердження звіту про виконання міської Програми  „Здоров’я“ на
2021-2023 роки.

Доповідає: Луценко В.В. – директор КНП „Березанська міська лікарня
Березанської міської ради“.

6. Про внесення змін до Програми з відзначення  державних свят,
пам’ятних дат та заходів обласного і міського значення Березанської міської
ради на 2023 рік.

Доповідає: Вірич М.В. – начальник відділу культури Березанської міської
ради.

7. Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного
розвитку Березанської міської територіальної громади на 2023 рік.

Доповідає: Іващенко Н.С. – начальник відділу економіки, комунальної
власності та енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської
ради.

8. Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та
енергозбереження Березанської міської ради на 2023 рік.

Доповідає: Биков Р.В. – головний спеціаліст-енергоменеджер відділу
економіки, комунальної власності та енергоменеджменту виконавчого комітету
Березанської міської ради.
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9. Про внесення змін до рішення п’ятдесят другої позачергової сесії
Березанської міської ради восьмого скликання від 11.01.2023 № 16.

Доповідає: Павленко Я.В. – завідувач сектору інформаційного
забезпечення апарату Березанської міської ради та її виконавчого комітету.

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022
№ 190-50-VІІІ „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на
2023 рік“.

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

11. Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд
некомерційного призначення на території Березанської міської ради.

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

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

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

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

питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

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

питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

15. 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.

 16. Про безоплатне приймання транспортного засобу в комунальну
власність Березанської міської ради.

Доповідає: Іващенко Н.С. – начальник відділу економіки, комунальної
власності та енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської
ради.

          17. Про затвердження акта приймання-передачі окремого індивідуально
визначеного майна до комунальної власності Березанської міської
територіальної громади.
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Доповідає: Скрипник О.В. – начальник ЦНАП виконавчого комітету
Березанської міської ради.

 18. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету
Березанської міської ради в новій редакції.

Доповідає: Кочур Л.В. – керуючий справами виконавчого комітету міської
ради.

  19. Про перейменування фінансового управління виконавчого комітету
Березанської міської ради та затвердження Положення про нього.

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

20. Про встановлення червоно-чорного прапора національно-визвольної
боротьби українського народу.

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

        21. Різне.

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

Березанської міської ради, яка проінформувала про зміну засновника закладу
позашкільної освіти та затвердження статуту в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„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 зміну засновника закладу

позашкільної освіти та затвердження статуту в новій редакції“ № 44
(додається).

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

Березанської міської ради, яка проінформувала  про перепрофілювання (зміну
типу) закладу дошкільної освіти та затвердження статуту в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
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„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)

закладу дошкільної освіти та затвердження статуту в новій редакції“ № 45
(додається).

3. СЛУХАЛИ:
Рощину С.О. – начальника служби у справах дітей Березанської міської

ради, яка проінформувала про внесення змін до комплексної Програми
підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Щаслива родина – успішна країна“.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Рощиної С.О.  взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до комплексної

Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Щаслива родина –
успішна країна“  № 46 (додається).

4. СЛУХАЛИ:
Москаленко Л.А. – начальника управління соціального захисту населення

та праці виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала
про внесення змін до Програми ,,Турбота“ на 2021-2023 роки.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Москаленко Л.А. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про внесення змін до Програми

,,Турбота“ на 2021-2023 роки“  № 47 (додається).
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5. СЛУХАЛИ:
Луценка В.В. – директора КНП „Березанська міська лікарня Березанської

міської ради“, який проінформував про затвердження звіту про виконання
міської Програми  „Здоров’я“ на 2021-2023 роки.

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

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

міської Програми  „Здоров’я“ на 2021 – 2023 роки“  № 48 (додається).

6. СЛУХАЛИ:
 Вірич М.В. – начальника відділу культури Березанської міської ради, яка

проінформувала про внесення змін до Програми з відзначення  державних свят,
пам’ятних дат та заходів обласного і міського значення Березанської міської
ради на 2023 рік.

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

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

відзначення  державних свят, пам’ятних дат та заходів обласного і міського
значення Березанської міської ради на 2023 рік“ № 49 (додається).

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

енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про затвердження Програми соціально  –  економічного та
культурного розвитку Березанської міської територіальної громади на 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„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 затвердження Програми соціально

–  економічного та культурного розвитку Березанської міської територіальної
громади на 2023 рік“  № 50 (додається).

8. СЛУХАЛИ:
Бикова Р.В. – головного спеціаліста-енергоменеджера відділу економіки,

комунальної власності та енергоменеджменту виконавчого комітету
Березанської міської ради, який проінформував про затвердження Програми
підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради
на 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 17;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 2 (Рудківський О.М., Рудківська Г.М.).
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Бикова Р.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження Програми

підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради
на 2023 рік“  № 51 (додається).

9. СЛУХАЛИ:
 Павленко Я.В. – завідувача сектору інформаційного забезпечення апарату

Березанської міської ради та її виконавчого комітету, яка проінформувала  про
внесення змін до рішення п’ятдесят другої позачергової сесії Березанської
міської ради восьмого скликання від 11.01.2023 № 16.

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

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

п’ятдесят другої позачергової сесії Березанської міської ради восьмого
скликання від 11.01.2023 № 16“  № 52 (додається).
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10. СЛУХАЛИ:
Пікало Н.В. – заступника начальника фінансового управління  виконавчого

комітету Березанської міської ради,  яка проінформувала про внесення змін до
рішення міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VІІІ „Про бюджет Березанської
міської територіальної громади на 2023 рік“.

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

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

ради від 22.12.2022 № 190-50-VІІІ „Про бюджет Березанської міської
територіальної громади на 2023 рік“  № 53 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, головного архітектора, яка
проінформувала про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд
некомерційного призначення на території Березанської міської ради.

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 Порядку розміщення

тимчасових споруд некомерційного призначення на території Березанської
міської ради“ № 54 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала  про
передачу у приватну власність земельних ділянок громадянам, що перебувають
у користуванні громадян.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 17;
„проти“ – 0;
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„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 2 (Рудківський О.М., Рудківська Г.М.).

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

земельних ділянок громадянам, що перебувають у користуванні громадян“
№ 55 (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 (Рудківський О.М., Рудківська Г.М.).

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

питань землекористування“  № 56 (додається).

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.

Було запропоновано внести зміни до питання.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому (зі змінами)
„За“ – 19;
„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 питань по врегулюванню

земельних відносин“  № 57 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
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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 (Рудківський О.М., Рудківська Г.М.).

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“ № 58 (додається).

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

енергоменеджменту виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про безоплатне приймання транспортного засобу в комунальну
власність Березанської міської ради.

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 безоплатне приймання

транспортного засобу в комунальну власність Березанської міської ради“ № 59
(додається).

17. СЛУХАЛИ:
Скрипник О.В. – начальника ЦНАП виконавчого комітету Березанської

міської ради, яка проінформувала про затвердження акта приймання – передачі
окремого індивідуально визначеного майна до комунальної власності
Березанської міської територіальної громади.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 19;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Скрипник О.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження акта приймання –

передачі окремого індивідуально визначеного майна до комунальної власності
Березанської міської територіальної громади“  № 60 (додається).

18. СЛУХАЛИ:
Кочур Л.В. – керуючого справами  виконавчого комітету Березанської

міської ради, яка проінформувала про затвердження персонального складу
виконавчого комітету Березанської міської ради в новій редакції.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Кочур Л.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження персонального

складу виконавчого комітету Березанської міської ради в новій редакції“  № 61
(додається).

19. СЛУХАЛИ:
Пікало Н.В. – заступника начальника фінансового управління виконавчого

комітету Березанської міської ради, яка  проінформувала про перейменування
фінансового управління виконавчого комітету Березанської міської ради та
затвердження Положення про нього.

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

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Пікало Н.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про перейменування фінансового

управління виконавчого комітету Березанської міської ради та затвердження
Положення про нього“ № 62 (додається).

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

виконавчих органів,  яка проінформувала про встановлення червоно – чорного
прапора національно – визвольної боротьби українського народу.
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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 Мосінзової І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про встановлення червоно – чорного

прапора національно – визвольної боротьби українського народу“
№ 63 (додається).

Головуючий оголосив засідання п'ятдесят п’ятої чергової сесії
Березанської міської ради закритим.

Звучить гімн України.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО


