
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л  №20 

двадцятої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 30 серпня 2017 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л  №20 

м.Запоріжжя 30.08.2017 

засідання почалось о 12 годині 40 хвилин 

засідання закінчилось о 23 годині 15 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 54 

  запрошені 53 
 
Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 
 
 ВИСТУПИЛИ: Мазурик Роман Володимирович - керівник Запорізької 

міської прокуратури №2 

  Бутенко Ірина Олександрівна - керівник Запорізької 

міської прокуратури №1 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцятої  сесії 

міської ради сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного двадцятої  питання: 
 1. Про секретаріат двадцятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію двадцятої сесії міської ради.  

 3. Про редакційну комісію двадцятої сесії міської ради.  

 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2017 

№36 "Про затвердження Програми розвитку та 

вдосконалення міського пасажирського транспорту в 

місті Запоріжжя на 2017-2019 роки". 
 5. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№ 30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя". 
 6. Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

25.12.2015 №9 (зі змінами). 
 7. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 
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№12 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя на 2017 рік" 

(зі змінами)". 
 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 

№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

міста Запоріжжя на період 2016-2018 роки" (зі змінами).  

 9. Про внесення змін до Програми соціального захисту 

населення міста Запоріжжя "З теплом до людей" на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

28.09.2016 №41 (зі змінами)".  

 10. Про внесення змін до програм "Освіта на 2016-2018 

роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки" 

та "Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки", 

затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 

21.12.2016 №39 "Про затвердження програм по галузях 

"Освіта", "Оздоровлення та відпочинок", 

"Професійно-технічна освіта"" (зі змінами). 
 11. Про внесення змін до "Програми фінансування заходів з 

питань сім'ї та молоді на 2017 рік", яка затверджена 

рішенням міської ради від 21.12.2016 №14 "Про 

затвердження "Програми фінансування заходів з питань 

сім'ї та молоді на 2017 рік", "Міської програми підтримки 

обдарованої молоді м.Запоріжжя" та про внесення змін до 

рішень міської ради від 25.12.2015 №18, від 31.01.2014 

№27 (зі змінами та доповненнями)" та до програми 

"Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки", 

затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №18 

"Про затвердження програм по галузях "Освіта", 

"Фізична культура і спорт" та Програм фінансування 

заходів з питань сім'ї та молоді та про внесення змін до 

рішення міської ради від 31.01.2014 №27 (зі змінами та 

доповненнями)" (зі змінами). 
 12. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 

№17 "Про затвердження міської програми "Підтримка 

комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 

2016-2018 роках" (зі змінами та доповненнями). 
 13. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№10 "Про затвердження міської програми "Програма 

розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки" 

(зі змінами та доповненнями). 
 14. Про затвердження Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 
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2017-2021 роки. 
 15. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

21.12.2016 №5 (зі змінами та доповненнями). 
 16. Про внесення змін до Програми поводження з тваринами 

у м. Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.04.2017 №33. 
 17. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

21.12.2016 року №7 (зі змінами та доповненнями). 
 18. Про внесення змін до міської цільової програми 

"Сприяння органів місцевого самоврядування призову 

громадян у м.Запоріжжі", затвердженої рішенням міської 

ради від 21.12.2016 №41.  

 19. Про моніторинг виконання Середньострокової програми 

економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 

2015-2019 роки за 2015-2016 роки та внесення змін до 

рішення міської ради від 10.06.2015 №9. 
 20. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№47 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2017 рік" (зі змінами та доповненнями). 
 21. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2017 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 21.12.2016 №27 (зі змінами). 
 22. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№48 "Про бюджет міста на 2017 рік" (зі змінами). 
 23. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна - водної 

станції по вул.Сергія Тюленіна, 2-а від Публічного 

акціонерного товариства "Запорізький металургійний 

комбінат "Запоріжсталь" та подальше їх використання. 
 24. Про надання згоди на безоплатну передачу у власність 

дитячим будинкам сімейного типу Зарецької В.Є. і 

Зарецького О.В., Циганенко Н.О., Дмитрієвої Н.М і 

Дмитрієва О.І. побутової техніки шляхом укладання 

договорів пожертви. 
 25. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя квартири №12 по 

вул.Запорізькій,2а від Управління Служби безпеки 

України в Запорізькій області та подальше її 
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використання. 
 26. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя майна 

права спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області - медичного компресора 

ДК-500 для апарату ШВЛ "RAPHAEL". 
 27. Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області автотранспортних засобів, які належать 

територіальній громаді м.Запоріжжя. 
 28. Про погодження реструктуризації заборгованості 

КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"за спожитий 

природний газ. 
 29. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.11.2008 

№29 "Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності м. Запоріжжя, що підлягають приватизації".  

 30. Про внесення змін до Положення про інспекцію 

державного архітектурно-будівельного контролю 

Запорізької міської ради, затвердженого рішенням 

міської ради від 27.04.2016 №36, та затвердження його в 

новій редакції.  

 31. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.02.2017 №80 "Про діяльність Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)". 
 32. Про реорганізацію комунального закладу "Центральна 

лікарня Комунарського району" шляхом приєднання до 

комунальної установи "Міська клінічна лікарня №1". 
 33. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

30.11.2016 № 97 "Про затвердження плану підготовки 

регуляторних актів на 2017 рік".  

 34. Про внесення змін до Порядку видачі довідки про 

наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми, 

який затверджено рішенням міської ради від 31.05.2017 

№45. 
 35. Про затвердження передавального акту комунального 

підприємства громадського харчування "Візит".  

 36. Про надання згоди на реалізацію проектів цільових 

екологічних (зелених) інвестицій. 
 37. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 

№86 "Про затвердження списків присяжних". 
 38. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
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населення - квартального комітету по вул.Доблесній, 

вул.МВО-7 будинки №9, 11, 13, 25, 28. 
 39. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул.Тенісній, 21а. 
 40. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул. Запорізькій, 9. 
 41. Про внесення змін до Положень виконавчих органів 

Запорізької міської ради. 
 42. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2017-2021 роки. 
 43. Про запровадження в місті Запоріжжі 

багатофункціональної електронної пластикової картки 

"Картка запоріжця". 
 44. Про Наглядові ради. 
 45. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.08.2016 

№66 "Про затвердження програми розвитку та сприяння 

ремонту житла в будинках житлово-будівельних 

кооперативів та об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, попереднім власником яких 

були житлово-будівельні кооперативи міста Запоріжжя, 

на 2017 - 2020 роки".  

 46. Про посилення контролю депутатів міської ради за 

передачею в оренду об'єктів права комунальної власності 

територіальної громади м. Запоріжжя. 
 47. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо підтримки законопроектів 

№5561 та №5562. 
 48. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Харловій В.Г.  

 49. Про внесення змін до Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2017 році, затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 №27 (зі змінами). 
 50. Про звіт тимчасової контрольної комісії Запорізької 

міської ради з питань перевірки фінансово-економічної 

діяльності Концерну "Міські теплові мережі" та 

Комунального підприємства "Водоканал"  

 51. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 52. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
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 53. Різне 

   

 ВИСТУПИВ: Буряк В.В. - міський голова 

 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з порядку денного №23,42,43,44,45,46,48 

  Результати голосування: за -52, проти - 0, утримались -1, 

не голосували -6 

   

Включити до порядку денного додаткові питання: 
   

  1. Про внесення змін до Міської програми надання 

шефської допомоги військовим комісаріатам, 

військовим частинам Збройних Сил України і 

Національної гвардії України та покращення 

матеріально-технічного стану органів Національної 

поліції України, Служби безпеки України на 2017 

рік, затвердженої рішенням міської ради від 

29.03.2017 №57. 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 10 
 

  2. Про внесення змін до Міської цільової програми 

"Фінансова підтримка комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z"), 

затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 

№12 (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, утрим. - 3, 

не голосув. - 6 
 

  3. Про внесення змін до Міської цільової програми 

надання автотранспортних та господарських послуг 

структурним підрозділам та виконавчому комітету 

міської ради, затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 №16 (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 48, проти - 0, утрим. - 2, 

не голосув. - 9 
 

  4. Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія 

міста на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 №24 (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, утрим. - 3, 
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не голосув. - 10 
 

  5. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.01.2013 №20 "Про затвердження міської цільової 

програми "Забезпечення належної та безперебійної 

роботи комунального підприємства "Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя" (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, утрим. - 3, 

не голосув. - 12 
 

  6. Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.02.2013 №30 "Про затвердження міської цільової 

програми "Забезпечення належної та безперебійної 

роботи Запорізького комунального підприємства 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

(зі змінами). 
   Результати голосування: за - 41, проти - 0, утрим. - 5, 

не голосув. - 13 
 

  7. Про затвердження Положення про департамент 

культури і туризму Запорізької міської ради у новій 

редакції. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 3, утрим. - 2, 

не голосув. - 10 
 

  8. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Харловій В.Г. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, утрим. - 1, 

не голосув. - 7 
 

  9. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Черткову Є.О. 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 10 
 

  10. Про визначення розпорядника/замовника (кінцевого 

бенефіціара). 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, утрим. - 2, 

не голосув. - 6 
 

  11. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 29.05.2013 №21 "Про надання 

адміністративних послуг в м.Запоріжжя" (зі 
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змінами).  

   Результати голосування: за - 47, проти - 0, утрим. - 2, 

не голосув. - 10 
 

  12. Про проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по пр. Моторобудівників,1, яка 

передана в оренду ФОП Костенко А.П. для 

розташування торговельного павільйону у складі 

торговельного комплексу. 
   Результати голосування: за - 39, проти - 0, утрим. - 4, 

не голосув. - 16 
 

  13. Про відмову в проведенні експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по пр.Моторобудівників,1, 

яка передана в оренду ФОП Костенко А.П. для 

розташування торговельного павільйону у складі 

торговельного комплексу. 
   Результати голосування: за - 37, проти - 0, утрим. - 3, 

не голосув. - 19 
 

  14. Про проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по пр. Ювілейному, 28, яка 

передана в оренду ТОВ "Альтернатива-2003" для 

розташування квіткових павільйонів та кафе з літнім 

майданчиком. 
   Результати голосування: за - 40, проти - 0, утрим. - 4, 

не голосув. - 15 
 

  15. Про відмову проведенні експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по пр. Ювілейному, 28, яка 

передана в оренду ТОВ "Альтернатива-2003" для 

розташування квіткових павільйонів та кафе з літнім 

майданчиком. 
   Результати голосування: за - 37, проти - 0, утрим. - 4, 

не голосув. - 18 
 

  16. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Перемоги,буд.95б, вул.Історична,буд.49, буд.82, 

вул.Каховська буд.26, вул.Авраменка буд.16а, вул. 

Пархоменко буд.6, вул.Дослідна станція буд.38 та 

частини нежитлового приміщення по вул.Академіка 
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Александрова, 13. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, утрим. - 2, 

не голосув. - 11 
 

  17. Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.05.2016 № 46 "Про програму відновлення 

функціонування у м. Запоріжжя пересувної 

лабораторії моніторингу довкілля Державної 

установи "Запорізький обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України". 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 7 
 

  18. Про проведення інвентаризації складових Єдиної 

газотранспортної системи України, які є об`єктами 

права комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя та забезпечення належного 

утримання, обслуговування та експлуатації 

складових Єдиної газотранспортної системи 

України, які є об`єктами права комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 57, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 2 
 

  19. Про заслуховування звіту керівника департаменту 

фінансової та бюджетної політики Запорізької 

міської ради Вагіс О.А., щодо виконання бюджету за 

І півріччя 2017року. 
   Результати голосування: за - 53, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 6 
 

  20. Про створення робочої групи з питань велосипедної 

інфраструктури міста Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, утрим. - 1, 

не голосув. - 7 
 

  21. Про відшкодування збитків, нанесених 

територіальній громаді міста Запоріжжя в результаті 

наднормативних викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря.  

   Результати голосування: за - 53, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 6 
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  22. Про звітування депутатів. 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, утрим. - 2, 

не голосув. - 10 
 

  23. 

 

 

 
 

Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо розробки та 

прийняття державної програми боротьби з 

карантинними рослинами. 
   

 

 

24. 

Результати голосування: за - 55, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. – 4 

 

Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної ради України, Кабінету Міністрів 

України 

Результати голосування: за- 55, проти- 0, утрималось 

– 0, не голосув.--4 
 

  25. Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та пивом (крім 

безалкогольного) на території м.Запоріжжя.  

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, утрим. - 3, 

не голосув. - 8 
 

  26. Про затвердження Порядку здійснення допорогових 

закупівель. 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, утрим. - 2, 

не голосув. - 7 
 

  27. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 17.12.2015 №5 "Про обрання постійних 

комісій Запорізької міської ради та їх голів". 
   Результати голосування: за - 48, проти - 0, утрим. - 2, 

не голосув. - 9 
 

  28. Про надання допомоги Неживих Л.М. на лікування 

сина Неживих Д.В. 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 7 
 

  29. Про надання допомоги Капцовій Л.І. на лікування. 
   Результати голосування: за - 54, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 5 
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  30. Про надання допомоги Щербині К.М. на лікування 

матері Наседкіної В.Г. 
   Результати голосування: за - 53, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 6 
 

  31. Про надання допомоги Степановій Е.В. на 

лікування. 
   Результати голосування: за - 54, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 5 
 

  32. Про надання допомоги Єрьоменко Л.К. на лікування. 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 9 
 

  33. Про надання допомоги Фурсовій О.А. на лікування 

доньки Мороховської І.Г. 
   Результати голосування: за - 53, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 6 
 

  34. Про надання допомоги Лисенко В.І. на лікування. 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 7 
 

  35. Про надання допомоги Волчковій Л.А., яка 

опинилась в скрутній ситуації. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 8 
 

  36. Про надання допомоги Бєлишевій Г.В. на лікування. 
   Результати голосування: за - 56, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 3 
 

  37. Про надання допомоги Гарнику В.П. на лікування. 
   Результати голосування: за - 55, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 4 
 

  38. Про надання допомоги Тимко В.О. на лікування 

матері Антропкіної Н.С. 
   Результати голосування: за - 55, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 4 
 

  39. Про надання допомоги Прокопенко О.Ю. на 
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лікування сина Прокопенка Д.О. 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 7 
 

  40. Про надання допомоги Банбізову Р.А. на лікування. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 8 
 

  41. Про надання допомоги Маслюк О.М. на лікування 

доньки Маслюк К.М.  

   Результати голосування: за - 54, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 5 
 

  42. Про надання допомоги Макаровій Н.В. на лікування 

сина Макарова Є.А.  
 

   Результати голосування: за - 52, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 7 
 

  43. Про надання допомоги Кириченко О.А. на 

лікування. 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 10 
 

  44. Про надання допомоги Гальчинській З.М. на 

лікування. 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 9 
 

  45. Про надання допомоги Євенко І.А. на лікування 

чоловіка Євенка В.М.  

   Результати голосування: за - 54, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 5 
 

  46. Про надання допомоги Ждан С.П. на лікування 

доньки Ждан А.В.  

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 9 
 

  47.  Про надання допомоги Кутіщевій Т.С. на лікування 

сина Кутіщева П.В.  

   Результати голосування: за -51, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 8 
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  48. Про надання допомоги Кучугурному В.Ю. на 

лікування  

   Результати голосування: за - 53, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 6 
 

  49. Про надання допомоги Манаковій Н.Я на лікування. 
   Результати голосування: за - 53, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 6 
 

  50. Про надання допомоги Огарку В.О. на лікування  

   Результати голосування: за - 51, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 8 
 

  51. Про надання допомоги Сидоренку М.А. на лікування 

сина Сидоренка М.М.  
 

   Результати голосування: за - 53, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 6 
 

  52. Про надання допомоги Шияну М.В. на лікування 

сина Шияна Д.М.  

   Результати голосування: за - 52, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 7 
 

  53. Про надання допомоги Колодію В.В. на лікування. 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 7 
 

  54. Про надання допомоги Коваль С.В. на лікування. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 8 
 

  55. Про надання допомоги Кругляку В.В. на лікування. 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 10 
 

  56. Про надання матеріальної допомоги Первак Г.М. на 

лікування 

   Результати голосування: за - 54, проти - 0, утрим. - 0, 

не голосув. - 5 
 

 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович – міський голова  
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  Після погоджувальної ради пропозиції: 

1. Розглянути додаткові питання № 28 - 56  

в першу чергу  

результати голосування: за - 54, проти- 0, утрималось-0, 

не голосувало – 5 

2. Додат. питання № 1 - 6 після №19 основного 

порядку денного 

результати голосування: за - 52, проти- 0, утрималось- 0, 

не голосувало - 5 

3. Додат. питання № 26 після матеріальної допомоги  

результати голосування: за-33, проти-0, утрималось-11 , 

не голосувало – 15 

4. Додат .№8-9 після №26 додат. 

результати голосування: за – 50, проти – 0, утрималось- 0, 

не голосувало - 9 

  

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцятої  сесії 

міської ради сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат двадцятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію двадцятої сесії міської ради.  

 3. Про редакційну комісію двадцятої сесії міської ради.  

 4. Про надання допомоги Неживих Л.М. на лікування сина 

Неживих Д.В. 
 5. Про надання допомоги Капцовій Л.І. на лікування. 
 6. Про надання допомоги Щербині К.М. на лікування матері 

Наседкіної В.Г. 
 7. Про надання допомоги Степановій Е.В. на лікування. 
 8. Про надання допомоги Єрьоменко Л.К. на лікування. 
 9. Про надання допомоги Фурсовій О.А. на лікування 

доньки Мороховської І.Г. 
 10. Про надання допомоги Лисенко В.І. на лікування. 
 11. Про надання допомоги Волчковій Л.А., яка опинилась в 

скрутній ситуації. 
 12. Про надання допомоги Бєлишевій Г.В. на лікування. 
 13. Про надання допомоги Гарнику В.П. на лікування. 
 14. Про надання допомоги Тимко В.О. на лікування матері 

Антропкіної Н.С. 
 15. Про надання допомоги Прокопенко О.Ю. на лікування 

сина Прокопенка Д.О. 
 16. Про надання допомоги Банбізову Р.А. на лікування. 
 17. Про надання допомоги Маслюк О.М. на лікування доньки 

Маслюк К.М.  
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 18. Про надання допомоги Макаровій Н.В. на лікування сина 

Макарова Є.А.  

 19. Про надання допомоги Кириченко О.А. на лікування. 
 20. Про надання допомоги Гальчинській З.М. на лікування. 
 21. Про надання допомоги Євенко І.А. на лікування чоловіка 

Євенка В.М.  

 22. Про надання допомоги Ждан С.П. на лікування доньки 

Ждан А.В.  

 23.  Про надання допомоги Кутіщевій Т.С. на лікування сина 

Кутіщева П.В.  

 24. Про надання допомоги Кучугурному В.Ю. на лікування  

 25. Про надання допомоги Манаковій Н.Я на лікування. 
 26. Про надання допомоги Огарку В.О. на лікування  

 27. Про надання допомоги Сидоренку М.А. на лікування сина 

Сидоренка М.М.  

 28. Про надання допомоги Шияну М.В. на лікування сина 

Шияна Д.М.  

 29. Про надання допомоги Колодію В.В. на лікування. 
 30. Про надання допомоги Коваль С.В. на лікування. 
 31. Про надання допомоги Кругляку В.В. на лікування. 
 32. Про надання матеріальної допомоги Первак Г.М. на 

лікування 

 33. Про затвердження Порядку здійснення допорогових 

закупівель. 
 34. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Харловій В.Г. 
 35. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Черткову Є.О. 
 36. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2017 

№36 "Про затвердження Програми розвитку та 

вдосконалення міського пасажирського транспорту в 

місті Запоріжжя на 2017-2019 роки". 
 37. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№ 30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя". 
 38. Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

25.12.2015 №9 (зі змінами). 
 39. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№12 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя на 2017 рік" 
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(зі змінами)". 
 40. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 

№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

міста Запоріжжя на період 2016-2018 роки" (зі змінами).  

 41. Про внесення змін до Програми соціального захисту 

населення міста Запоріжжя "З теплом до людей" на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

28.09.2016 №41 (зі змінами)".  

 42. Про внесення змін до програм "Освіта на 2016-2018 

роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки" 

та "Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки", 

затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 

21.12.2016 №39 "Про затвердження програм по галузях 

"Освіта", "Оздоровлення та відпочинок", 

"Професійно-технічна освіта"" (зі змінами). 
 43. Про внесення змін до "Програми фінансування заходів з 

питань сім'ї та молоді на 2017 рік", яка затверджена 

рішенням міської ради від 21.12.2016 №14 "Про 

затвердження "Програми фінансування заходів з питань 

сім'ї та молоді на 2017 рік", "Міської програми підтримки 

обдарованої молоді м.Запоріжжя" та про внесення змін до 

рішень міської ради від 25.12.2015 №18, від 31.01.2014 

№27 (зі змінами та доповненнями)" та до програми 

"Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки", 

затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №18 

"Про затвердження програм по галузях "Освіта", 

"Фізична культура і спорт" та Програм фінансування 

заходів з питань сім'ї та молоді та про внесення змін до 

рішення міської ради від 31.01.2014 №27 (зі змінами та 

доповненнями)" (зі змінами). 
 44. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 

№17 "Про затвердження міської програми "Підтримка 

комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 

2016-2018 роках" (зі змінами та доповненнями). 
 45. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№10 "Про затвердження міської програми "Програма 

розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки" 

(зі змінами та доповненнями). 
 46. Про затвердження Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 

2017-2021 роки. 
 47. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 
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житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

21.12.2016 №5 (зі змінами та доповненнями). 
 48. Про внесення змін до Програми поводження з тваринами 

у м. Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.04.2017 №33. 
 49. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

21.12.2016 року №7 (зі змінами та доповненнями). 
 50. Про внесення змін до міської цільової програми 

"Сприяння органів місцевого самоврядування призову 

громадян у м.Запоріжжі", затвердженої рішенням міської 

ради від 21.12.2016 №41.  

 51. Про внесення змін до Міської програми надання 

шефської допомоги військовим комісаріатам, військовим 

частинам Збройних Сил України і Національної гвардії 

України та покращення матеріально-технічного стану 

органів Національної поліції України, Служби безпеки 

України на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 29.03.2017 №57. 
 52. Про внесення змін до Міської цільової програми 

"Фінансова підтримка комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z"), 

затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №12 

(зі змінами). 
 53. Про внесення змін до Міської цільової програми надання 

автотранспортних та господарських послуг структурним 

підрозділам та виконавчому комітету міської ради, 

затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №16 

(зі змінами). 
 54. Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста 

на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 №24 (зі змінами). 
 55. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 

№20 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами). 
 56. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2013 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 
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Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" (зі змінами). 
 57. Про моніторинг виконання Середньострокової програми 

економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 

2015-2019 роки за 2015-2016 роки та внесення змін до 

рішення міської ради від 10.06.2015 №9. 
 58. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№47 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2017 рік" (зі змінами та доповненнями). 
 59. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2017 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 21.12.2016 №27 (зі змінами). 
 60. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№48 "Про бюджет міста на 2017 рік" (зі змінами). 
 61. Про надання згоди на безоплатну передачу у власність 

дитячим будинкам сімейного типу Зарецької В.Є. і 

Зарецького О.В., Циганенко Н.О., Дмитрієвої Н.М і 

Дмитрієва О.І. побутової техніки шляхом укладання 

договорів пожертви. 
 62. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя квартири №12 по 

вул.Запорізькій,2а від Управління Служби безпеки 

України в Запорізькій області та подальше її 

використання. 
 63. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя майна 

права спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області - медичного компресора 

ДК-500 для апарату ШВЛ "RAPHAEL". 
 64. Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області автотранспортних засобів, які належать 

територіальній громаді м.Запоріжжя. 
 65. Про погодження реструктуризації заборгованості 

КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"за спожитий 

природний газ. 
 66. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.11.2008 

№29 "Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності м. Запоріжжя, що підлягають приватизації".  

 67. Про внесення змін до Положення про інспекцію 

державного архітектурно-будівельного контролю 

Запорізької міської ради, затвердженого рішенням 
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міської ради від 27.04.2016 №36, та затвердження його в 

новій редакції.  

 68. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.02.2017 №80 "Про діяльність Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)". 
 69. Про реорганізацію комунального закладу "Центральна 

лікарня Комунарського району" шляхом приєднання до 

комунальної установи "Міська клінічна лікарня №1". 
 70. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

30.11.2016 № 97 "Про затвердження плану підготовки 

регуляторних актів на 2017 рік".  

 71. Про внесення змін до Порядку видачі довідки про 

наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми, 

який затверджено рішенням міської ради від 31.05.2017 

№45. 
 72. Про затвердження передавального акту комунального 

підприємства громадського харчування "Візит".  

 73. Про надання згоди на реалізацію проектів цільових 

екологічних (зелених) інвестицій. 
 74. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 

№86 "Про затвердження списків присяжних". 
 75. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - квартального комітету по вул.Доблесній, 

вул.МВО-7 будинки №9, 11, 13, 25, 28. 
 76. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул.Тенісній, 21а. 
 77. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул. Запорізькій, 9. 
 78. Про внесення змін до Положень виконавчих органів 

Запорізької міської ради. 
 79. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо підтримки законопроектів 

№5561 та №5562. 
 80. Про внесення змін до Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2017 році, затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 №27 (зі змінами). 
 81. Про звіт тимчасової контрольної комісії Запорізької 

міської ради з питань перевірки фінансово-економічної 

діяльності Концерну "Міські теплові мережі" та 

Комунального підприємства "Водоканал"  
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 82. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 83. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 84. Про затвердження Положення про департамент культури 

і туризму Запорізької міської ради у новій редакції. 
 85. Про визначення розпорядника/замовника (кінцевого 

бенефіціара). 
 86. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 29.05.2013 №21 "Про надання адміністративних 

послуг в м.Запоріжжя" (зі змінами).  

 87. Про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по пр. Моторобудівників,1, яка передана в оренду 

ФОП Костенко А.П. для розташування торговельного 

павільйону у складі торговельного комплексу. 
 88. Про відмову в проведенні експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по пр.Моторобудівників,1, яка 

передана в оренду ФОП Костенко А.П. для розташування 

торговельного павільйону у складі торговельного 

комплексу. 
 89. Про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по пр. Ювілейному, 28, яка передана в оренду 

ТОВ "Альтернатива-2003" для розташування квіткових 

павільйонів та кафе з літнім майданчиком. 
 90. Про відмову проведенні експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по пр. Ювілейному, 28, яка передана в 

оренду ТОВ "Альтернатива-2003" для розташування 

квіткових павільйонів та кафе з літнім майданчиком. 
 91. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Перемоги,буд.95б, вул.Історична,буд.49, буд.82, 

вул.Каховська буд.26, вул.Авраменка буд.16а, вул. 

Пархоменко буд.6, вул.Дослідна станція буд.38 та 

частини нежитлового приміщення по вул.Академіка 

Александрова, 13. 
 92. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 

№ 46 "Про програму відновлення функціонування у м. 

Запоріжжя пересувної лабораторії моніторингу довкілля 

Державної установи "Запорізький обласний 

лабораторний центр Держсанепідслужби України". 
 93. Про проведення інвентаризації складових Єдиної 
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газотранспортної системи України, які є об`єктами права 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя та забезпечення належного утримання, 

обслуговування та експлуатації складових Єдиної 

газотранспортної системи України, які є об`єктами права 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя. 
 94. Про заслуховування звіту керівника департаменту 

фінансової та бюджетної політики Запорізької міської 

ради Вагіс О.А., щодо виконання бюджету за І півріччя 

2017року. 
 95. Про створення робочої групи з питань велосипедної 

інфраструктури міста Запоріжжя. 
 96. Про відшкодування збитків, нанесених територіальній 

громаді міста Запоріжжя в результаті наднормативних 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

 97. Про звітування депутатів. 
 98. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо розробки та прийняття 

державної програми боротьби з карантинними 

рослинами. 
 99. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної ради України, Кабінету Міністрів України.  

 100. Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та пивом (крім 

безалкогольного) на території м.Запоріжжя.  

 101. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 17.12.2015 №5 "Про обрання постійних комісій 

Запорізької міської ради та їх голів". 
   

  Результати голосування: за -55, проти -0, утримались 0-, 

не голосували -4 

   

 

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат двадцятої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова  

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 6/ 
   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію двадцятої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова  
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 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 56, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію двадцятої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова  

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 5/ 
   

4. СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 

Сірий Дмитро Вікторович – депутат міської ради, 

позафракційний 

Протокольне доручення, Забутному Олександру 

Павловичу – директор департаменту комунальної 

власності та приватизації міської ради та Польовому 

Сергію Яковичу – директору департаменту з управління 

житлово- комунальним господарством міської ради 

Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок"  

Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: 
  

  

  

  

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Протокольне доручення, Омельяновичу Роману 

Анатолійовичу – керуючому справами виконкому міської 

ради 

  Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  Кобзарюк Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Протокольне доручення, Мішку Сергію Миколайовичу – 

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради та Звегінцеву Андрію 

Вікторовичу – голові районної адміністрації по 

Вознесенському району міської ради, 
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  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу – заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

  Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Гринь Віктор Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6.  

 

  

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

СЛУХАЛИ: 

ДОПОВІДАЧ: 

ВИРІШИЛИ: 

Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 

Про затвердження регламенту роботи двадцятої  сесії 

міської ради сьомого скликання. 

Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

/регламент додається : за- 35, проти- 0, утрималось – 3, не 

голосувало – 16/ 

Про блочне голосування додаткових питань №28-56 

Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

Результати голосування: за – 46, проти- 0, утрималось- 0, 

не голосувало - 8 

 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Неживих Л.М. на лікування сина 

Неживих Д.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається/ 
   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Капцовій Л.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається / 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Щербині К.М. на лікування матері 

Наседкіної В.Г. 
 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається / 
   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Степановій Е.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається/ 
   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Єрьоменко Л.К. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кобзарюк Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається / 
   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Фурсовій О.А. на лікування 

доньки Мороховської І.Г. 
 ДОПОВІДАЧ: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається / 
   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Лисенко В.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається / 
   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Волчковій Л.А., яка опинилась в 

скрутній ситуації. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається / 
   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бєлишевій Г.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається / 
   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гарнику В.П. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 
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 ВИРІШИЛИ: /рішення 13 додається / 
   

17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Тимко В.О. на лікування матері 

Антропкіної Н.С. 
 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається/ 
   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Прокопенко О.Ю. на лікування 

сина Прокопенка Д.О. 
 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається / 
   

19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Банбізову Р.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається / 
   

20. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Маслюк О.М. на лікування доньки 

Маслюк К.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається/ 
   

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Макаровій Н.В. на лікування сина 

Макарова Є.А.  

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається/ 
   

22. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кириченко О.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кальцев Володимир Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається / 
   

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гальчинській З.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Євенко І.А. на лікування чоловіка 

Євенка В.М.  
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 ДОПОВІДАЧ: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається / 
   

25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ждан С.П. на лікування доньки 

Ждан А.В.  

 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається / 
   

26. СЛУХАЛИ:  Про надання допомоги Кутіщевій Т.С. на лікування сина 

Кутіщева П.В.  

 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається / 
   

27. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кучугурному В.Ю. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається / 
   

28. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Манаковій Н.Я на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається / 
   

29. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Огарку В.О. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається/ 
   

30. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сидоренку М.А. на лікування сина 

Сидоренка М.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається / 
   

31. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шияну М.В. на лікування сина 

Шияна Д.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається / 
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32. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Колодію В.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається / 
   

33. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Коваль С.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається/ 
   

34. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кругляку В.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Сідельникова Олена Леонідівна - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається/ 
   

35. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Первак Г.М. на 

лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається / 
   

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку здійснення допорогових 

закупівель. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за- 25, проти- 0, утрималось-12, 

не голосувало - 18/ 
   

37. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Харловій В.Г. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 

голосували -8/ 
   

38. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Черткову Є.О. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 34 додається : за – 45, проти – 0, утрималось-0, 

не голосувало - 11 / 
   

39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2017 
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№36 "Про затвердження Програми розвитку та 

вдосконалення міського пасажирського транспорту в 

місті Запоріжжя на 2017-2019 роки". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за -47, проти -0, утримались -2, не 

голосували -8/ 
   

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№ 30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за -42, проти -0, утримались -5, не 

голосували -10/ 
   

41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

25.12.2015 №9 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 
   

42. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№12 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя на 2017 рік" 

(зі змінами)". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Маляренко Андрій Євгенович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" (редакційна правка) 

  Результати голосування: за-51, проти-0, утримались-4, не 

голосувало-3 (прийнято). 
  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Сідельникова Олена Леонідівна - депутат міської ради від 
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фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за -49, проти -0, утримались -5, не 

голосували -4/ 
   

43. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 

№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

міста Запоріжжя на період 2016-2018 роки" (зі змінами).  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за -55, проти -0, утримались -1, не 

голосували -2/ 
   

44. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціального захисту 

населення міста Запоріжжя "З теплом до людей" на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

28.09.2016 №41 (зі змінами)".  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 
   

45. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програм "Освіта на 2016-2018 

роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки" 

та "Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки", 

затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 

21.12.2016 №39 "Про затвердження програм по галузях 

"Освіта", "Оздоровлення та відпочинок", 

"Професійно-технічна освіта"" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

46. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до "Програми фінансування заходів з 

питань сім'ї та молоді на 2017 рік", яка затверджена 

рішенням міської ради від 21.12.2016 №14 "Про 

затвердження "Програми фінансування заходів з питань 

сім'ї та молоді на 2017 рік", "Міської програми підтримки 

обдарованої молоді м.Запоріжжя" та про внесення змін до 

рішень міської ради від 25.12.2015 №18, від 31.01.2014 

№27 (зі змінами та доповненнями)" та до програми 

"Фізична культура та спорт на 2016-2018 роки", 
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затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №18 

"Про затвердження програм по галузях "Освіта", 

"Фізична культура і спорт" та Програм фінансування 

заходів з питань сім'ї та молоді та про внесення змін до 

рішення міської ради від 31.01.2014 №27 (зі змінами та 

доповненнями)" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

47. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 

№17 "Про затвердження міської програми "Підтримка 

комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 

2016-2018 роках" (зі змінами та доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 
   

48. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№10 "Про затвердження міської програми "Програма 

розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки" 

(зі змінами та доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -56, проти -0, утримались -1, не 

голосували -0/ 
   

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 

2017-2021 роки. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Редакційні правки від: 
  Константинова Олександра Олександровича - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" та 

Константинової Катерини Андріївні - депутат міської 

ради, позафракційної , 
  1. Результати голосування: за-22, проти-4, 

утримались-17, не голосувало-15 (не прийнято). 
  2. Результати голосування: за-22, проти-3, 
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утримались-19, не голосувало-14 (не прийнято). 
  3. Результати голосування: за-24, проти-4, 

утримались-18, не голосувало-12 (не прийнято). 
  4. Результати голосування: за-27, проти-2, 

утримались-19, не голосувало-10 (не прийнято). 
  5. Результати голосування: за-24, проти-3, 

утримались-19, не голосувало-12 (не прийнято) 

  6. Результати голосування: за-23, проти-1, 

утримались-22, не голосувало-11( не прийнято) 

  7. Результати голосування: за-22, проти-1, 

8. утримались-19, не голосувало-15 (не прийнято). 
  9. Результати голосування: за-22, проти-1, 

10. утримались-19, не голосувало-15 (не прийнято). 
  11. Результати голосування: за-19, проти-0, 

утримались-21, не голосувало-17 (не прийнято) 
  12. Результати голосування: за -21, проти-2, 

утримались-18, не голосувало-16 (не прийнято). 
  13. Результати голосування: за-17, проти-3, 

утримались-14, не голосувало-23 (не прийнято). 
  14. Результати голосування: за-15, проти-4, 

утримались-18, не голосувало-20 (не прийнято). 
  15. Результати голосування: за-15, проти-4,  

16. утримались-18, не голосувало-20 (не прийнято). 
  17. Результати голосування: за-17, проти-5, 

утримались-17, не голосувало-18 (не прийнято). 
  18. Результати голосування: за-16, проти-2, 

утримались-14, не голосувало-25 (не прийнято). 
  19. Результати голосування: за-16, проти-2, 

утримались-16, не голосувало-23 (не прийнято). 
  20. Результати голосування: за-16, проти-1, 

утримались-15, не голосувало-25 (не прийнято). 
  21. Результати голосування: за-14, проти- 4, 

утрималось – 15, не голосувало – 24 (не прийнято) 
  22. Результати голосування: за -17, проти- 2, 

утрималось- 15, не голосувало – 23 ( не прийнято) 
  Васильчук Геннадій Миколайович 0- - депутат міської 

ради від фракції «Солідарність» 
  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 
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фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за -52, проти -0, утримались -2, не 

голосували -3/ 
   

50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

21.12.2016 №5 (зі змінами та доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  редакційна правка, результати голосування: за-15, 

проти-1, утрималось-14, не голосувало-27 (не прийнято). 
  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за -36, проти -5, утримались -9, не 

голосували -7/ 
   

51. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поводження з тваринами 

у м. Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.04.2017 №33. 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

Протокольне доручення, Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за -39, проти -1, утримались -8, не 

голосували -9/ 
   

52. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

21.12.2016 року №7 (зі змінами та доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 
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міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за -48, проти -0, утримались -5, не 

голосували -4/ 
   

53. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми 

"Сприяння органів місцевого самоврядування призову 

громадян у м.Запоріжжі", затвердженої рішенням міської 

ради від 21.12.2016 №41.  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за -53, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

54. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської програми надання 

шефської допомоги військовим комісаріатам, військовим 

частинам Збройних Сил України і Національної гвардії 

України та покращення матеріально-технічного стану 

органів Національної поліції України, Служби безпеки 

України на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 29.03.2017 №57. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина"  (редакційна правка) 

  результати голосування: за-38, проти-0, утримались-4, не 

голосувало-15 (прийнято). 
  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -6/ 
   

55. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської цільової програми 

"Фінансова підтримка комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z"), 

затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №12 

(зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 
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від фракції "УКРОП"  
  Протокольне доручення, Веліканову Дмитру 

Борисовичу - в.о. начальник комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається: за -45, проти -1, утримались -4, не 

голосували -7/ 
   

56. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської цільової програми надання 

автотранспортних та господарських послуг структурним 

підрозділам та виконавчому комітету міської ради, 

затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №16 

(зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за -45, проти -0, утримались -5, не 

голосували -7/ 
   

57. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста 

на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 №24 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається: за -42, проти -0, утримались -4, не 

голосували -11/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 

№20 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" (редакційна правка) 

  результати голосування: за-35, проти-0, утримались-5, не 

голосувало-17 (прийнято). 
  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 
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фракції "УКРОП" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: за -46, проти -0, утримались -7, не 

голосували -4/ 
   

59. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2013 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" (редакційна правка) 

  результати голосування: за-16, проти-4, утримались-21, 

не голосувало-16 (не прийнято). 
  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Протокольне доручення, Папачу Юрію 

Володимировичу - генеральний директор Запорізького 

комунального підприємства міського електротранспорту 

"Запоріжелектротранс" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

  Власюк Олександр Олександрович - начальник 

управління з транспортного забезпечення та зв'язку 

міської ради 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Вагіс Ольга Анатоліївна - директор департаменту 

фінансової та бюджетної політики міської ради 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 
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фракції "УКРОП" 

  Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за – 32, проти- 1, утрималось- 9 

не голосувало – 15, рішення не прийняте / 
   

60. СЛУХАЛИ: Про моніторинг виконання Середньострокової програми 

економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 

2015-2019 роки за 2015-2016 роки та внесення змін до 

рішення міської ради від 10.06.2015 №9. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається: за -45, проти -0, утримались -4, не 

голосували -8/ 
   

61. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№47 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2017 рік" (зі змінами та доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається: за -48, проти -0, утримались -4, не 

голосували -5/ 
   

62. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2017 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 21.12.2016 №27 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  редакційна правка депутатів ЗМР, результати 

голосування: за-51, проти-0, утримались-1, не 

голосувало-5 (прийнято). 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: за -48, проти -0, утримались -3, не 

голосували -6/ 
   

63. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№48 "Про бюджет міста на 2017 рік" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 
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 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  (редакційні правки депутатів міської ради) 

результати голосування: за-44, проти-0, утримались-5, не 

голосувало-8 (прийнято). 
  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" (редакційна правка) 

  результати голосування: за-30, проти-0, утримались-7, не 

голосувало-20 (не прийнято). 
  Маляренко Андрій Євгенович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" (редакційна правка) 

  результати голосування: за-38, проти-0, утримались-1, не 

голосувало-18 (прийнято). 
  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" (редакційна правка) 

  результати голосування: за-41, проти-0, утримались-3, не 

голосувало-13 (прийнято). 
  Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" (редакційна правка) 

  результати голосування: за-37, проти-0, утримались-1, не 

голосувало-19 (прийнято). 
  Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 58 додається: за -40, проти -0, утримались -9, не 

голосували -8/ 
   

64. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу у власність 

дитячим будинкам сімейного типу Зарецької В.Є. і 

Зарецького О.В., Циганенко Н.О., Дмитрієвої Н.М і 

Дмитрієва О.І. побутової техніки шляхом укладання 

договорів пожертви. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 59 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 
   

65. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя квартири №12 по 

вул.Запорізькій,2а від Управління Служби безпеки 

України в Запорізькій області та подальше її 

використання. 
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 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 60 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 
   

66. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя майна 

права спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області - медичного компресора 

ДК-500 для апарату ШВЛ "RAPHAEL". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 61 додається: за -53, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

67. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області автотранспортних засобів, які належать 

територіальній громаді м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 62 додається: за -48, проти -0, утримались -1, не 

голосували -8/ 
   

68. СЛУХАЛИ: Про погодження реструктуризації заборгованості 

КОНЦЕРНУ "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" за спожитий 

природний газ. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 63 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

69. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.11.2008 

№29 "Про затвердження переліку об'єктів комунальної 
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власності м. Запоріжжя, що підлягають приватизації".  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 64 додається: за -42, проти -0, утримались -10, 

не голосували -5/ 
   

70. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про інспекцію 

державного архітектурно-будівельного контролю 

Запорізької міської ради, затвердженого рішенням 

міської ради від 27.04.2016 №36, та затвердження його в 

новій редакції.  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 65 додається: за -46, проти -0, утримались -6, не 

голосували -5/ 
   

71. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.02.2017 №80 "Про діяльність Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 66 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 
   

72. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію комунального закладу "Центральна 

лікарня Комунарського району" шляхом приєднання до 

комунальної установи "Міська клінічна лікарня №1". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Кобзарюк Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 67 додається: за -48, проти -1, утримались -1, не 

голосували -7/ 
   

73. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

30.11.2016 № 97 "Про затвердження плану підготовки 

регуляторних актів на 2017 рік".  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 
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 ВИСТУПИЛИ: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за – 31, проти – 0,утрималось- 5, 

не голосувало – 20 рiшення не прийняте / 
   

74. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Порядку видачі довідки про 

наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми, 

який затверджено рішенням міської ради від 31.05.2017 

№45. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 68 додається: за -50, проти -0, утримались -2, не 

голосували -4/ 
   

75. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту комунального 

підприємства громадського харчування "Візит".  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 69 додається: за -50, проти -0, утримались -2, не 

голосували -4/ 
   

76. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на реалізацію проектів цільових 

екологічних (зелених) інвестицій. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 70 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -0/ 
   

77. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 

№86 "Про затвердження списків присяжних". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 71 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -0/ 
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78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - квартального комітету по вул.Доблесній, 

вул.МВО-7 будинки №9, 11, 13, 25, 28. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 72 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул.Тенісній, 21а. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 73 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул. Запорізькій, 9. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 74 додається: за -53, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 
   

81. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положень виконавчих органів 

Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 75 додається: за -47, проти -0, утримались -3, не 

голосували -5/ 
   

82. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо підтримки законопроектів 

№5561 та №5562. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за 27, проти- 0, утрималось- 16, 

не голосувало – 12 , рiшення не прийняте / 
   

83. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2017 році, затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 №27 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 
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фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за- 25, проти -0, утрималось- 19 

не голосувало – 11, рiшення не прийняте / 
   

84. СЛУХАЛИ: Про звіт тимчасової контрольної комісії Запорізької 

міської ради з питань перевірки фінансово-економічної 

діяльності Концерну "Міські теплові мережі" та 

Комунального підприємства "Водоканал"  

 ДОПОВІДАЧ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИСТУПИЛИ: Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

  Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

/результати голосування: за – 20, проти – 0, утрималось – 

20, не голосувало – 14, рiшення не прийняте / 

 

Буряк Володимири Вікторович – міський голова: 

Включити до порядку денного питання:  

1. Про звернення депутатів міської ради до  

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо катастрофічної ситуації з 

вакцинацією та щепленням  

Результати голосування : за 31, проти- 0, утрималось- 1, 

не голосувало – 21, не включено до порядку денного/ 

2. Про звернення депутатів міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо абонентської плати за газ 

Результати голосування : за -31, проти- 0, утрималось- 2, 

не голосувало – 20, не включено до порядку денного/ 
   

85. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 88 додається: за -39, проти -0, утримались -5, не 

голосували -9/ 

86. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 
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питань затвердження землевпорядної документації. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 89 додається: за -38, проти -0, утримались -2, не 

голосували -13/ 
   

87. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про департамент культури 

і туризму Запорізької міської ради у новій редакції. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 76 додається: за -41, проти -0, утримались -3, не 

голосували -9/ 
   

88. СЛУХАЛИ: Про визначення розпорядника/замовника (кінцевого 

бенефіціара). 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 77 додається: за -47, проти -0, утримались -3, не 

голосували -3/ 
   

89. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 29.05.2013 №21 "Про надання адміністративних 

послуг в м.Запоріжжя" (зі змінами).  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 78 додається: за -44, проти -0, утримались -5, не 

голосували -4/ 
   

90. СЛУХАЛИ: Про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по пр. Моторобудівників,1, яка передана в оренду 

ФОП Костенко А.П. для розташування торговельного 

павільйону у складі торговельного комплексу. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 79 додається: за -44, проти -0, утримались -6, не 

голосували -3/ 

91. СЛУХАЛИ: Про відмову в проведенні експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по пр.Моторобудівників,1, яка 
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передана в оренду ФОП Костенко А.П. для розташування 

торговельного павільйону у складі торговельного 

комплексу. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за - 1, проти- 22, утрималось- 8, 

не голосувало – 22, рiшення не прийняте / 
   

92. СЛУХАЛИ: Про проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по пр. Ювілейному, 28, яка передана в оренду 

ТОВ "Альтернатива-2003" для розташування квіткових 

павільйонів та кафе з літнім майданчиком. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 80 додається: за -44, проти -0, утримались -6, не 

голосували -3/ 
   

93. СЛУХАЛИ: Про відмову проведенні експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по пр. Ювілейному, 28, яка передана в 

оренду ТОВ "Альтернатива-2003" для розташування 

квіткових павільйонів та кафе з літнім майданчиком. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за – 1, проти- 23, утрималось – 

10, не голосувало – 19, рiшення не прийняте/ 
   

94. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Перемоги,буд.95б, вул.Історична,буд.49, буд.82, 

вул.Каховська буд.26, вул.Авраменка буд.16а, вул. 

Пархоменко буд.6, вул.Дослідна станція буд.38 та 

частини нежитлового приміщення по вул.Академіка 

Александрова, 13. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 81 додається: за -47, проти -0, утримались -3, не 

голосували -3/ 
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95. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 

№ 46 "Про програму відновлення функціонування у м. 

Запоріжжя пересувної лабораторії моніторингу довкілля 

Державної установи "Запорізький обласний 

лабораторний центр Держсанепідслужби України". 
 ДОПОВІДАЧ: Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 82 додається: за -51, проти -0, утримались -1, не 

голосували -0/ 
   

96. СЛУХАЛИ: Про проведення інвентаризації складових Єдиної 

газотранспортної системи України, які є об`єктами права 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя та забезпечення належного утримання, 

обслуговування та експлуатації складових Єдиної 

газотранспортної системи України, які є об`єктами права 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" (редакційна правка) 

  результати голосування: за -22, проти-6, утрималось-12, 

не голосувало-12 (не прийнято) 
  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний (редакційна правка) 

  результати голосування: за -23, проти- 0, утрималось-18, 

не голосувало - 11 (не прийнято) 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 83 додається: за -52, проти -0, утримались -6, не 

голосували -0/ 
   

97. СЛУХАЛИ: Про заслуховування звіту керівника департаменту 

фінансової та бюджетної політики Запорізької міської 

ради Вагіс О.А., щодо виконання бюджету за І півріччя 

2017року. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за – 22, проти- 0, утрималось- 

14, не голосувало – 16, рiшення не прийняте/ 
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98. СЛУХАЛИ: Про створення робочої групи з питань велосипедної 

інфраструктури міста Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за – 30, проти- 0, утрималось – 

9, не голосувало – 13, рiшення не прийняте / 
   

99. СЛУХАЛИ: Про відшкодування збитків, нанесених територіальній 

громаді міста Запоріжжя в результаті наднормативних 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.  

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за – 21, проти - 1, утрималось – 

13, не голосувало – 17, рiшення не прийняте / 
 

100. СЛУХАЛИ: Про звітування депутатів. 
 ДОПОВІДАЧ: Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування : за -15, проти-0, утрималось – 

19, не голосувало – 18, рiшення не прийняте / 
   

101. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо розробки та прийняття 

державної програми боротьби з карантинними 

рослинами. 
 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 84 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

102. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної ради України, Кабінету Міністрів України.  

 ДОПОВІДАЧ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 85 додається: за -43, проти -0, утримались -3, не 

голосували -6/ 
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103. СЛУХАЛИ: Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та пивом (крім 

безалкогольного) на території м.Запоріжжя.  

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

Прасол Михайло Вікторович – депутат міської ради від 

фракції «УКРОП» 

Протокольне доручення, Зломинозі Валерію 

Михайловичу – директору департаменту правового 

забезпечення міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 86 додається: за -39, проти -0, утримались -4, не 

голосували -9/ 
   

104. 

 

 
 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 17.12.2015 №5 "Про обрання постійних комісій 

Запорізької міської ради та їх голів". 

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 

 

105. 

ВИРІШИЛИ: 

 

РІЗНЕ 

ВИСТУЛИ: 

 

 

 
 

/рiшення 87 додається: за -38, проти -0, утримались -4, не 

голосували -10/ 
 

Пустоваров Анатолій Іванович – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради, 

Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради, 

Рябцев Віталій Володимирович – депутат міської ради від 

фракції ВО «Батьківщина», 

Мішок Сергій Миколайович – перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

/Інформація прийнята до відома/ 

Міський голова  В.В. Буряк 

 


