
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
засідання  сорок другої чергової сесії

міської ради восьмого скликання

30.08.2022 м. Березань № 42

Дата та час проведення – 30.08.2022, 10.00 година
Місце проведення – приміщення актової зали Березанської міської ради
Всього обрано депутатів – 26
Присутні депутати – 19
Відсутні депутати – 7 (Божок Тетяна Віталіївна – без поважних причин, Грицун
Юрій Васильович  –  без поважних причин,  Грицун Юрій Юрійович  –  без
поважних причин,  Гуменюк Володимир Антонович  –  без поважних причин,
Огороднік Андрій Леонідович  –  робоче відрядження,  Саєнко Віталій
Володимирович  –  без поважних причин,  Тимченко Сергій Володимирович  –
служба в ЗСУ)
Міський голова Тимченко Володимир Григорович – 1

Засідання сорок другої 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 сорок другої 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 внесення змін до Програми проведення заходів та робіт з
територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на
2022 рік;

про включення майна до переліку об’єктів комунальної власності,  що
підлягають приватизації у 2022 році.

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

Порядок денний:

1. Про затвердження ліквідаційного балансу.
Доповідає: Загорулько О.В. – начальник відділу освіти виконавчого

комітету Березанської міської ради.

2. Про затвердження Статуту Березанської школи мистецтв.
Доповідає: Вірич М.В. – начальник відділу культури виконавчого комітету

Березанської міської ради.

3. Про внесення змін до Програми проведення заходів та робіт з
територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на
2022 рік.

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

4. 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.

5. 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.

6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж міста Березань Броварського району Київської
області.

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

7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж села Лехнівка Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області.

Доповідає: Божок І.О. – начальник відділу з земельних та екологічних
питань виконавчого комітету Березанської міської ради.
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8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж села Недра Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області.

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

9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж села Пилипче Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області.

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

10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж села Садове Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області.

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

11. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель міста Березань Броварського району Київської області.

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

12. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель села Дубове Яблунівського старостинського округу
Березанської територіальної громади Броварського району Київської області.

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

13. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель села Лехнівка Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області.

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

14. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель села Недра Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області.

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

15. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель села Пилипче Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області.
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Доповідає: Божок І.О. – начальник відділу з земельних та екологічних
питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

16. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель села Садове Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області.

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

17. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель села Хмельовик Яблунівського старостинського округу
Березанської територіальної громади Броварського району Київської області.

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

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

питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

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

питань виконавчого комітету Березанської міської ради.

20. Про затвердження положень про структурні підрозділи апарату
Березанської міської ради та її виконавчого комітету.

Доповідає: Снісар С.А. – начальник відділу персоналу апарату
Березанської міської ради та її виконавчого комітету.

21. Про затвердження положення  про Центр надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Березанської міської ради та затвердження
Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Березанської міської ради.

Доповідає: Скрипник О.В. – начальник Центру надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Березанської міської ради.

22. Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються
через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Березанської міської ради.

Доповідає: Скрипник О.В. – начальник Центру надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Березанської міської ради.

23. Про внесення змін до рішення сорокової сесії Березанської міської ради
від 23.06.2022 № 80 „Про комунальне майно“.
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Доповідає: Іващенко Н.С. – начальник відділу економічного аналізу та
розвитку управління економіки виконавчого комітету Березанської міської
ради.

24. Про орендну плату.
Доповідає: Іващенко Н.С. – начальник відділу економічного аналізу та

розвитку управління економіки виконавчого комітету Березанської міської
ради.

25. Про включення майна до переліку об’єктів комунальної власності, що
підлягають приватизації у 2022 році.

Доповідає: Іващенко Н.С. – начальник відділу економічного аналізу та
розвитку управління економіки виконавчого комітету Березанської міської
ради.

26. Різне.

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

Березанської міської ради, яка проінформувала про затвердження
ліквідаційного балансу.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 затвердження ліквідаційного

балансу“  № 106 (додається).

2. СЛУХАЛИ:
Вірич М.В. – начальника відділу культури виконавчого комітету

Березанської міської ради, яка проінформувала про затвердження Статуту
Березанської школи мистецтв.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Вірич М.В. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про затвердження Статуту

Березанської школи мистецтв“  № 107 (додається).

3. СЛУХАЛИ:
Харченка 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
на 2022 рік.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 на 2022 рік“  № 108 (додається).

4. 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“ – 20;
„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“  № 109 (додається).

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

комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про внесення змін до
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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“ – 20;
„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 рішення міської

ради від 23.12.2021 № 369-31-VІІІ „Про бюджет Березанської міської
територіальної громади на 2022 рік“  № 110 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж міста Березань Броварського району Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Березань
Броварського району Київської області“  № 111 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Лехнівка Березанської територіальної громади Броварського району
Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Божок І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Лехнівка
Березанської територіальної громади Броварського району Київської області“
№ 112 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Недра Березанської територіальної громади Броварського району
Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Недра Березанської
територіальної громади Броварського району Київської області“ № 113
(додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Пилипче Березанської територіальної громади Броварського району
Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Пилипче
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Березанської територіальної громади Броварського району Київської області“
№  114 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Садове Березанської територіальної громади Броварського району
Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Садове Березанської
територіальної громади Броварського району Київської області“ № 115
(додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель міста Березань Броварського району Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 надання дозволу на розробку

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Березань
Броварського району Київської області“  № 116 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової
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оцінки земель села Дубове Яблунівського старостинського округу Березанської
територіальної громади Броварського району Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 надання дозволу на розробку

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Дубове
Яблунівського старостинського округу Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області“  № 117 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель села Лехнівка Березанської територіальної громади Броварського
району Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 надання дозволу на розробку

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Лехнівка
Березанської територіальної громади Броварського району Київської області“
№ 118 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель села Недра Березанської територіальної громади Броварського
району Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
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„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 надання дозволу на розробку

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Недра
Березанської територіальної громади Броварського району Київської області“
№ 119 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель села Пилипче Березанської територіальної громади Броварського
району Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 надання дозволу на розробку

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Пилипче
Березанської територіальної громади Броварського району Київської області“
№ 120 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель села Садове Березанської територіальної громади Броварського
району Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
Не брали участі у голосуванні – 0.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Божок І.О. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про надання дозволу на розробку

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Садове
Березанської територіальної громади Броварського району Київської області“
№ 121 (додається).

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

виконавчого комітету Березанської міської ради, яка проінформувала про
надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель села Хмельовик Яблунівського старостинського округу
Березанської територіальної громади Броварського району Київської області.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому (зі змінами)
„За“ – 20;
„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 надання дозволу на розробку

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Хмельовик
Яблунівського старостинського округу Березанської територіальної громади
Броварського району Київської області“  № 122 (додається).

18. 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“ – 20;
„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“  № 123 (додається).
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19. 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.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 2.
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“  № 124 (додається).

20. СЛУХАЛИ:
Снісар С.А. – начальника відділу персоналу апарату Березанської міської

ради та її виконавчого комітету, яка проінформувала про затвердження
положень про структурні підрозділи апарату Березанської міської ради та її
виконавчого комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 положень про

структурні підрозділи апарату Березанської міської ради та її виконавчого
комітету“  № 125 (додається).

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

міської ради, яка проінформувала про затвердження Положення  про Центр
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Березанської міської
ради та затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Березанської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 0.
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Не брали участі у голосуванні – 0.

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

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Березанської
міської ради та затвердження Регламенту Центру надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Березанської міської ради“  № 126 (додається).

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

міської ради, яка проінформувала про затвердження Переліку адміністративних
послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Березанської міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 Переліку

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Березанської міської ради“
№ 127 (додається).

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

управління економіки виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про внесення змін до рішення сорокової сесії Березанської
міської ради від 23.06.2022 № 80 „Про комунальне майно“.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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

сорокової сесії Березанської міської ради від 23.06.2022 № 80 „Про комунальне
майно“  № 128 (додається).
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24. СЛУХАЛИ:
Іващенко Н.С. – начальника відділу економічного аналізу та розвитку

управління економіки виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про орендну плату.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 20;
„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 орендну плату“ № 129 (додається).

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

управління економіки виконавчого комітету Березанської міської ради, яка
проінформувала про включення майна до переліку об’єктів комунальної
власності, що підлягають приватизації у 2022 році.

ГОЛОСУВАЛИ: за основу і в цілому
„За“ – 18;
„проти“ – 0;
„утримались“ – 2.
Не брали участі у голосуванні – 0.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Іващенко Н.С. взяти до відома.
2. Прийняти рішення міської ради „Про включення майна до переліку

об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 2022 році“
№ 130 (додається).

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

Звучить гімн України.

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО


