
 
 

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятдесятої сесії восьмого скликання 

 

 

22.12.2022    м. Березань № 194 
 

   

Про затвердження плану – графіку проведення чергових сесій та засідань 

постійних депутатських комісій Березанської міської ради на 2023 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Регламенту Березанської міської ради восьмого скликання, з метою 

планування роботи Березанської міської ради щодо проведення  чергових сесій 

та засідань постійних депутатських комісії, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити з вказаними датами, план – графік проведення чергових 

сесій та засідань  постійних депутатських комісій Березанської міської ради на 

2023 рік: 

 

1.1.  Чергова сесія – 26 січня 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  23 січня 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  23 січня 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

14.00  24 січня 2023 року   

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 
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16.00  24 січня 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.2.  Чергова сесія – 23 лютого 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  20 лютого 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  20 лютого 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

14.00  21 лютого 2023 року   

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 

 

16.00  21 лютого 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.3.  Чергова сесія – 23 березня 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  20 березня 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  20 березня 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

  

14.00  21 березня 2023 року  

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 
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16.00  21 березня 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.4.  Чергова сесія – 27 квітня 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  20 квітня 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  20 квітня 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

14.00  21 квітня 2023 року   

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 

 

16.00  21 квітня 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.5.  Чергова сесія – 25 травня 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  22 травня 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  22 травня 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

14.00  23 травня 2023 року   

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 
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 16.00  23 травня 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.6.  Чергова сесія – 22 червня 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  19 червня 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  19 червня 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

14.00  20 червня 2023 року   

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 

 

16.00  20 червня 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.7.  Чергова сесія – 25 липня 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  20 липня 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  20 липня 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

   14.00  21 липня 2023 року   

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 
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16.00  21 липня 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.8.  Чергова сесія – 22 серпня 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  17 серпня 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  17 серпня 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

14.00  18 серпня 2023 року   

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 

 

16.00  18 серпня 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.9.  Чергова сесія – 26 вересня 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  21 вересня 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  21 вересня 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

14.00  22 вересня 2023 року   

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 
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16.00  22 вересня 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.10.  Чергова сесія – 26 жовтня 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  23 жовтня 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  23 жовтня 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

14.00  24 жовтня 2023 року   

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 

 

16.00  24 жовтня 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.11.  Чергова сесія – 23 листопада 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  20 листопада 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  20 листопада 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

14.00  21 листопада 2023 року 

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 
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16.00  21 листопада 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

1.12.  Чергова сесія – 21 грудня 2023 року   

Засідання постійних депутатських комісій: 

14.00  18 грудня 2023 року   

з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, 

соціального захисту населення, допомоги воїнам АТО;   

 

16.00  18 грудня 2023 року   

з питань бюджету та фінансів, соціально – економічного розвитку, 

підприємництва, регуляторної політики, торгівлі, захисту прав споживачів; 

 

14.00  19 грудня 2023 року   

з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, інфраструктури та 

інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою; 

 

16.00  19 грудня 2023 року   

з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської діяльності, етики, 

правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  

комісію міської ради з питань регламенту, децентралізації влади, депутатської 

діяльності, етики, правопорядку, законності та захисту прав громадян. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО  


