
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №22 

двадцять другої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 25 жовтня 2017 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №22 

м.Запоріжжя 25.10.2017 

засідання почалось о 11 годині 00 хвилин 

засідання закінчилось о 23 годині 50 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 58 

  запрошені 59 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять другої  

сесії міської ради  сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

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

 2. Про лічильну комісію двадцять другої сесії міської ради.  

 3. Про редакційну комісію двадцять другої сесії міської 

ради.  

 4. 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)  

 5. 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)  

 6. 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)  

 7. Про внесення змін до програм "Освіта на 2016 -2018 
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роки" та "Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки", 

затверджених в новій редакції рішенням Запорізької 

міської ради від 21.12.2016 №39 "Про затвердження 

програм по галузях "Освіта", "Оздоровлення та 

відпочинок", "Професійно-технічна освіта"" (зі змінами)  

 8. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

21.12.2016 №7 (зі змінами та доповненнями)  

 9. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 21.12.2016 № 34 "Про затвердження Програми "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2017-2019 роки" (зі змінами 

та доповненнями)"  

 10. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№48 "Про бюджет міста на 2017 рік" (зі змінами)  

 11. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№74 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 12. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№80 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 13. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№77 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 14. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№79 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 15. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№76 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 16. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№81 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 17. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул. Олександра 

Говорухи, 79. 
 18. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через філії Центру надання адміністративних 

послуг в м.Запоріжжя. 
 19. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

30.11.2016 №97 "Про затвердження плану підготовки 
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регуляторних актів на 2017 рік"  

 20. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 25.05.2016 №41 "Про затвердження переліку об'єктів 

комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають 

приватизації". 
 21. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя 49/100 частин будівлі /літ.А-2/, 

будівлі сараю /літ.Б-2/ та іншого майна по 

вул.Радіаторній,40 від Публічного акціонерного 

товариства "Запорізький металургійний комбінат 

"Запоріжсталь" та подальше їх використання. 
 22. Про надання згоди на повернення транспортних засобів і 

техніки без компенсації державою збитків. 
 23. Про надання згоди на повернення транспортних засобів і 

техніки та отримання від держави компенсації збитків. 
 24.1. Про надання дозволу гр. Мурашовій Л.О.на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

№ 278 в ОСГК "№3 Дружба" по вул. Студентській,73а для 

ведення садівництва. 
 24.2. Про відмову в наданні дозволу гр. Мурашовій Л.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки № 278 в ОСГК "№3 Дружба" по вул. 

Студентській,73а для ведення садівництва. 
 25.10. Про надання дозволу гр. Петровській Л.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

№ 159а в ОСГК "№3 Дружба" по вул. Студентській,73а 

для ведення садівництва. 
 25.20. Про відмову в наданні дозволу гр. Петровській Л.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки № 159а в ОСГК "№3 Дружба" по вул. 

Студентській,73а для ведення садівництва. 
 26. Про передачу земельної ділянки у державну власність по 

проїзду Дружному,13. 
 27. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя майна яхт-клубу по 

вул.Лісозаводській,1а від ТОВ "СОЦІАЛЬНІ 

ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ" та подальше його 

використання. 
 28. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів" зі 
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змінами. 
 29. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2017 

№86 "Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та пивом (крім 

безалкогольного) на території м.Запоріжжя". 
 30. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м. Запоріжжя. 
 31. Про роботу тимчасової контрольної комісії Запорізької 

міської ради з питань перевірки фінансово-економічної 

діяльності Концерну "Міські теплові мережі" та 

Комунального підприємства "Водоканал", затвердженої 

рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2017 №83 

"Про створення тимчасової контрольної комісії 

Запорізької міської ради з питань перевірки 

фінансово-економічної діяльності Концерну "Міські 

теплові мережі" та Комунального підприємства 

"Водоканал". 
 32. Про створення комунального підприємства "Інститут 

розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради. 
 33. Про затвердження Цільової комплексної програми 

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

багатофункціональної електронної пластикової картки 

"Картка запоріжця". 
 35. Про Наглядові ради. 
 36. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

05.11.2014 №37 "Про затвердження Регламенту міської 

ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з 

питань оформлення земельних ділянок у місті Запоріжжі" 

та вважати таким, що втратило чинність, рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

28.07.2017 №411 "Про деякі заходи щодо координації 

діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради з 

питань оформлення земельних ділянок в межах м. 

Запоріжжя фізичним та юридичним особам". 
 37. Про затвердження Регламенту роботи постійної 

депутатської комісії з питань комунальної власності, 

ресурсів, приватизації та земельних відносин міської ради 

в новій редакції. 
 38. Про звільнення першого заступника міського голови з 



6 

питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. 
 39. Про посилення контролю депутатів міської ради за 

передачею в оренду об'єктів права комунальної власності 

територіальної громади м. Запоріжжя. 
 40. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 41. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 42. Різне 
   

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

не голосували - 1 

   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович  - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити з  

порядку денного  питанння №24.1,24.2,25.1,25.2, 

28,29,32-39 

  Результати голосування: за -,50 проти -0, утримались -2, 

не голосували -2 (прийнято) 
 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
   

  1. Про внесення змін до міської цільової Програми 

створення філій Центру надання адміністративних 

послуг у м.Запоріжжі, затвердженою рішенням 

Запорізької міської ради від 25.03.2015 №27 (зі 

змінами та доповненнями). 
   Результати голосування: за-44, проти-1, 

утримались-4, не голосували-5 
 

  2. Про внесення змін до міської цільової Програми 

розширення мережі філій Центру надання 

адміністративних послуг у м.Запоріжжі, 

затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 

26.10.2016 №39 (зі змінами та доповненнями). 
   Результати голосування: за-47, проти-0, 

утримались-1, не голосували-6 
 

  3. Про внесення змін до Міської програми надання 

шефської допомоги військовим комісаріатам, 

військовим частинам Збройних Сил України і 

Національної гвардії України та покращення 
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матеріально-технічного стану органів Національної 

поліції України, Служби безпеки України на 2017 

рік, затвердженої рішенням міської ради від 

29.03.2017 №57 (зі змінами) (варіант 2). 
   Результати голосування: за-52, проти-0, 

утримались-0, не голосували-2 
 

  4. 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-49, проти-0, 

утримались-1, не голосували-0 
 

  5. Про внесення змін до Програми "Фінансування 

заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя", 

затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 

№ 25. 
   Результати голосування: за-47, проти-0, 

утримались-1, не голосували-6 
 

  6. 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. 
   Результати голосування: за-42, проти-0, 

утримались-1, не голосували-11 
 

  7. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 31.01.2014 №22 "Про затвердження 

Програми раціонального використання території та 

комплексного містобудівного розвитку міста 

Запоріжжя" зі змінами. 
   Результати голосування: за-52, проти-0, 

утримались-1, не голосували-1 
 

  8. 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 
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міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

(зі змінами). 
   Результати голосування: за-48, проти-0, 

утримались-3, не голосували-3 
 

  9. 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). 
   Результати голосування: за-43, проти-0, 

утримались-4, не голосували-7 
 

  10. Про внесення змін до Програми муніципальної 

аварійної служби та муніципальної служби з 

технічного обслуговування систем  диспетчеризації 

ліфтів м.Запоріжжя на 2017-2019 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 21.12.2016 №60. 
   Результати голосування: за-43, проти-0, 

утримались-3, не голосували-8 
 

  11. Про внесення змін до "Програми використання 

коштів депутатського фонду у 2017 році", 

затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 

№27 (зі змінами) (варіант 2). 
   Результати голосування: за-50, проти-0, 

утримались-1, не голосували-3 
 

  12. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, 

призначеної рішенням Запорізької міської ради від 

18.02.2011 № 6 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність 

апарату Запорізької міської ради та її виконавчих 

органів". 
   Результати голосування: за-45, проти-0, 

утримались-5, не голосували-4 
 

  13. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, 

призначеної рішенням Запорізької міської ради від 

18.02.2011 №6 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність 

апарату Запорізької міської ради та її виконавчих 
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органів". 
   Результати голосування: за-47, проти-0, 

утримались-4, не голосували-3 
 

  14. Про надання згоди на реалізацію проектів цільових 

екологічних (зелених) інвестицій для придбання 

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

утримались-0, не голосували-3 
 

  15. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.11.2016 №96 "Про припинення діяльності 

комунального підприємства "Преса" шляхом 

ліквідації". 
   Результати голосування: за-45, проти-0, 

утримались-3, не голосували-6 
 

  16. Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

"ТУРИСТИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 
   Результати голосування: за-44, проти-5, 

утримались-0, не голосували-5 
 

  17. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.11.2016 №86 "Про затвердження списків 

присяжних" (зі змінами, внесеними рішеннями 

міської ради від 31.05.2017 №51 та від 30.08.2017 № 

71). 
   Результати голосування: за-47, проти-0, 

утримались-4, не голосували-3 
 

  18. Про Веліканова Д.Б.  

   Результати голосування: за-50, проти-0, 

утримались-1, не голосували-3 
 

  19. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

пр.Соборний,буд.214, вул.Ентузіастів/В.Сергієнка 

буд.21/32,  вул.Рубана буд.14, Північнокільцева, 

буд.22а та частин нежилових приміщень по 

вул.Добролюбова,13 та Аваліані, 9  (варіант 2). 
   Результати голосування: за-47, проти-0, 

утримались-1, не голосували-6 
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  20. Про результати перевірки фінансово-економічної 

діяльності комунального підприємства "Управління 

капітального будівництва". 
   Результати голосування: за-50, проти-0, 

утримались-0, не голосували-4 
 

  21. Про звіт тимчасової контрольної комісії Запорізької 

міської ради з питань перевірки діяльності КП 

"Муніципальна телевізійна мережа" ("Телеканал Z"). 
   Результати голосування: за-47, проти-0, 

утримались-0, не голосували-7 
 

  22. Про затвердження Положення про 

помічника-консультанта депутата Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за-13, проти-3, 

утримались-22, не голосували-16 

/не включено до порядку денного/ 
  23. Про затвердження Програми реставрації фасадів 

житлових будинків міста Запоріжжя на 2018-2020 

роки. 
   Результати голосування: за-40, проти-0, 

утримались-5, не голосували-9 
 

  24. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України щодо внесення змін до 

статті 134 Земельного кодексу України.  

   Результати голосування: за-46, проти-0, 

утримались-3, не голосували-5 
 

  25. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Верховної Ради України, Голови комітету з 

питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування, регіональної 

політики та місцевого самоврядування, Народних 

депутатів України, Прем'єр-міністра України щодо 

недопуску розгляду та прийняття Законопроекту 

"Про здійснення державного контролю за 

відповідністю рішень органів місцевого 

самоврядування Конституції та законам України" у 

пропонованій урядом редакції.  
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   Результати голосування: за-41, проти-0, 

утримались-4, не голосували-9 
 

  26. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради 

України, Голови комітету з питань правової 

політики та правосуддя, Народних депутатів 

України щодо прийняття проекту Закону про 

антикорупційні суди. 
   Результати голосування: за-38, проти-0, 

утримались-5, не голосували-11 
 

  27. Про надання допомоги Масліхіну О.В. на лікування. 
   Результати голосування: за-50, проти-0, 

утримались-0, не голосували-4 
 

  28. Про надання допомоги Грищук О.В.  

   Результати голосування: за-49, проти-0, 

утримались-0, не голосували-5 
 

  29. Про надання допомоги Орлову А.М. на лікування. 
  

 

ВИСТУПИВ: 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИВ: 

 

 

 

 

 

 Результати голосування: за-51, проти-0, 

утримались-0, не голосували-3 

Сірий Дмитро Вікторович депутат міської ради 

позафракційний  

Пропозиція включити до порядку денного питання: 

« Про надання допомоги Ушакову А.Г. на лікування 

доньки Ушакової К.»  

результати голосування: за - 49, проти - 0; 

утрималось -0, не голосувало - 5 (включено) 

Рябцев Віталій Володимирович  - депутат міської 

ради від фракції ВО «Батьківщина» 

Пропозиція включити до порядку денного питання: 

«Про надання допомоги Чубукіній В.І. на лікування»  

результати голосування: за - 52, проти - 0; 

утрималось  - 0, не голосувало – 2 (включено) 
 ВИСТУПИВ: 

 

 

 

 

 

 Константинов Олександр Олександрович  - депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 

Пропозиція включити до порядку денного питання:  

«Про надання допомоги Саламатіній І.Ю. на 

лікування чоловіка Саламатіна Г.А.» 

Результати голосування: за - 48, проти - 0, 
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ВИСТУПИВ: 

утримались - 0, не голосували- 6 (включено) 

 

Тищенко Олександр Вікторович -  депутат міської 

ради від фракції «Оппозиційний блок» 
   Пропозиція включити до порядку денного питання: 
  

 

 

 

ВИСТУПИВ: 

 «Про надання допомоги Бурці Ю.Г.» 

Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались -  0, не голосували -  5 (включено) 

 

Буряк Володимир  Вікторович – міський голова 

пропозиція розглянути додаткове питання 27-33 в 

першу чергу 
   Результати голосування: за -  51, проти -  0, 

утримались -  0, не голосували  - 3 (прийнято) 
  

ВИСТУПИВ: 

  

Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч» 

Пропозиція включити до порядку денного питання:  
   « Про звернення депутатів Запорізької міської  ради 

до Голови Верховної Ради України А.Парубія, 

Прем'єр - міністра України В. Гройсмана щодо 

прийняття проекту Державного бюджету України на 

2018 рік» 
  

 

ВИСТУПИВ :  

 Результати голосування: за - 44; проти - 0; 

утрималось 3; не -голосувало 7 (включено) 

Костенко Ірина Борисівна  - депутат міської ради 

від фракції ВО «Батьківщина» 

Пропозиція включити до порядку денного питання: 
   « Про звернення депутатів Запорізької міської ради 

до Президента України, Голови Верховної Ради 

України, Народних депутатів України щодо 

недоцільності прийняття проекту Закону "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо заходів з 

децентралізації обігу товарів і послуг", 

реєстраційний від 27.09.2017 №7142  
  

 

ВИСТУПИВ: 

 Результати голосування: за -45; проти - 0; 

утрималось-  0; не  голосувало – 9 (включено) 

Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції «Оппозиційний блок» 

Пропозиція включити до порядку денного питання: 
   « Про внесення змін до рішення міської ради від 
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31.05.2017 № 43 "Про надання Запорізькому 

комунального підприємству міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" дозволу 

на оновлення рухомого складу чере фінансовий 

лізінг»  

  

 

ВИСТУПИВ: 

 Результати голосування: за - 38; проти - 1; 

утрималось 3; не-голосувало 12 (включено) 

Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «Оппозиційний блок» 

Пропозиція включити до порядку денного питання: 
   « Про передачу повноважень щодо договору на 

користування складовими газорозподільної 

системи- зовнішніми мережами газопостачання до 

житлового будинку по вул. Вузлова,21 у місті 

Запоріжжі, які належать до комунальної власності 

Запорізької територіальної громади та передачу їх у 

користування ПАТ "Запоріжгаз" 

  

 

ВИСТУПИВ:  

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИВ: 

 Результати голосування: за - 53; проти - 0; 

утрималось 0; не-голосувало 1 (включено) 

Согорін Андрій Анатолійович – депутат міської ради 

ві фракції «Солідарність» 

Пропозиція включити до порядку денного питання :  

«Про обмеження на території м.Запоріжжя 

роздрібної торгівлі, алкогольними, напоями та 

пивом (крім безалкогольного)» 

Результати голосування: за- 38, проти- 1, утримались 

– 3, не голосувало – 12 (вкючено) 

Константинов Олександр Олександрович – депутат 

міської  ради  від фракції «Солідарність» 

Пропозиція виключити питання  № 30 (основного 

порядку денного)  

Результати голосування: за – 48, проти- 0, 

утрималось- 0, не голосувало – 6 (включено) 
 ВИСТУПИВ:   Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

Пропозиція включити до порядку денного питання: 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.03.2015 №23 "Про вирішення невідкладних 

проблемних питань комунального підприємства " 

Міжнародний аеропорт Запоріжжя" (зі змінами)» 

   Результати голосування: за - 54; проти - 0; 

утрималось - 0; не голосувало - 0 (включено )  
 



14 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

Після погоджувальної ради пропозиції: 

1. Розглянути додаткові питання №27 -  33 в 

першу чергу  

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

не голосувало – 2 (прийнято) 

2. Розглянути додаткові питання № 1-11 перед 

питанням 10 основного порядку денного  

Результати голосування: за - 50, проти - 0; утрималось-  

0, не голосувало  - 4 (прийнято) 
 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять другої  

сесії міської ради  сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат двадцять другої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію двадцять другої сесії міської ради.  

 3. Про редакційну комісію двадцять другої сесії міської 

ради.  

 4. Про надання допомоги Масліхіну О.В. на лікування. 
 5. Про надання допомоги Грищук О.В.  

 6. Про надання допомоги Орлову А.М. на лікування. 
 7. Про надання матеріальної допомоги Ушакову А.Г. 
 8. Про надання допомоги Чубукіній В.І. 
 9. Про надання допомоги Саламатіній І.Ю. 
 10. Про надання допомоги Бурці Ю.Г. 
 11. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України щодо внесення змін до статті 134 

Земельного кодексу України.  

 12. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Верховної Ради України, Голови комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування, регіональної політики та 

місцевого самоврядування, Народних депутатів України, 

Прем'єр-міністра України щодо недопуску розгляду та 

прийняття Законопроекту "Про здійснення державного 

контролю за відповідністю рішень органів місцевого 

самоврядування Конституції та законам України" у 

пропонованій урядом редакції.  

 13. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Голови комітету з питань правової політики та 

правосуддя, Народних депутатів України щодо прийняття 

проекту Закону про антикорупційні суди. 
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 14. Про звернення депутатів Запорізької міської  ради до 

Голови Верховної Ради України А.Парубія, 

Прем'єр - міністра України В. Гройсмана щодо прийняття 

проекту Державного бюджету України на 2018 рік 

 15. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Народних депутатів України щодо недоцільності 

прийняття проекту Закону "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо заходів з децентралізації обігу товарів 

і послуг", реєстраційний від 27.09.2017 №7142  

 16. 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)  

 17. 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)  

 18. 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)  

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

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

затверджених в новій редакції рішенням Запорізької 

міської ради від 21.12.2016 №39 "Про затвердження 

програм по галузях "Освіта", "Оздоровлення та 

відпочинок", "Професійно-технічна освіта"" (зі змінами)  

 20. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

21.12.2016 №7 (зі змінами та доповненнями)  

 21. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 21.12.2016 № 34 "Про затвердження Програми "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2017-2019 роки" (зі змінами 

та доповненнями)"  

 22. Про внесення змін до міської цільової Програми 

створення філій Центру надання адміністративних послуг 

у м.Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької 

міської ради від 25.03.2015 №27 (зі змінами та 

доповненнями). 
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 23. Про внесення змін до міської цільової Програми 

розширення мережі філій Центру надання 

адміністративних послуг у м.Запоріжжі, затвердженою 

рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 (зі 

змінами та доповненнями). 
 24. 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 (зі змінами) (варіант 2). 
 25. 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). 
 26. Про внесення змін до Програми "Фінансування заходів з 

дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя", затвердженої 

рішенням міської ради від 21.12.2016 № 25. 
 27. 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. 
 28. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 31.01.2014 №22 "Про затвердження Програми 

раціонального використання території та комплексного 

містобудівного розвитку міста Запоріжжя" зі змінами. 
 29. 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). 
 30. 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). 
 31. Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної 

служби та муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем  диспетчеризації ліфтів 

м.Запоріжжя на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 №60. 
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 32. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2017 році", затвердженої 

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

№48 "Про бюджет міста на 2017 рік" (зі змінами)  

 34. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№74 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 35. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№80 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 36. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№77 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 37. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№79 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 38. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№76 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 39. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№81 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 40. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул. Олександра 

Говорухи, 79. 
 41. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через філії Центру надання адміністративних 

послуг в м.Запоріжжя. 
 42. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

30.11.2016 №97 "Про затвердження плану підготовки 

регуляторних актів на 2017 рік"  

 43. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 25.05.2016 №41 "Про затвердження переліку об'єктів 

комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають 

приватизації". 
 44. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя 49/100 частин будівлі /літ.А-2/, 

будівлі сараю /літ.Б-2/ та іншого майна по 

вул.Радіаторній,40 від Публічного акціонерного 

товариства "Запорізький металургійний комбінат 

"Запоріжсталь" та подальше їх використання. 
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 45. Про надання згоди на повернення транспортних засобів і 

техніки без компенсації державою збитків. 
 46. Про надання згоди на повернення транспортних засобів і 

техніки та отримання від держави компенсації збитків. 
 47. Про передачу земельної ділянки у державну власність по 

проїзду Дружному,13. 
 48. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя майна яхт-клубу по 

вул.Лісозаводській,1а від ТОВ "СОЦІАЛЬНІ 

ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ" та подальше його 

використання. 
 49. Про роботу тимчасової контрольної комісії Запорізької 

міської ради з питань перевірки фінансово-економічної 

діяльності Концерну "Міські теплові мережі" та 

Комунального підприємства "Водоканал", затвердженої 

рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2017 №83 

"Про створення тимчасової контрольної комісії 

Запорізької міської ради з питань перевірки 

фінансово-економічної діяльності Концерну "Міські 

теплові мережі" та Комунального підприємства 

"Водоканал". 
 50. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 51. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 52. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, 

призначеної рішенням Запорізької міської ради від 

18.02.2011 № 6 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів". 
 53. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, 

призначеної рішенням Запорізької міської ради від 

18.02.2011 №6 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів". 
 54. Про надання згоди на реалізацію проектів цільових 

екологічних (зелених) інвестицій для придбання 

автобусів. 
 55. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 

№96 "Про припинення діяльності комунального 

підприємства "Преса" шляхом ліквідації". 
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 56. Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

"ТУРИСТИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 
 57. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 

№86 "Про затвердження списків присяжних" (зі змінами, 

внесеними рішеннями міської ради від 31.05.2017 №51 та 

від 30.08.2017 № 71). 
 58. Про Веліканова Д.Б.  

 59. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

пр.Соборний,буд.214, вул.Ентузіастів/В.Сергієнка 

буд.21/32,  вул.Рубана буд.14, Північнокільцева, буд.22а 

та частин нежилових приміщень по вул.Добролюбова,13 

та Аваліані, 9  (варіант 2). 
 60. Про результати перевірки фінансово-економічної 

діяльності комунального підприємства "Управління 

капітального будівництва". 
 61. Про звіт тимчасової контрольної комісії Запорізької 

міської ради з питань перевірки діяльності КП 

"Муніципальна телевізійна мережа" ("Телеканал Z"). 
 62. Про затвердження Програми реставрації фасадів 

житлових будинків міста Запоріжжя на 2018-2020 роки. 
 63. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2017 

№ 43 "Про надання Запорізькому комунального 

підприємству міського електротранспорту 

"Запоріжелектротранс" дозволу на оновлення рухомого 

складу чере фінансовий лізінг 

 64. 
 

Про передачу повноважень щодо договору на 

користування складовими газорозподільної 

системи- зовнішніми мережами газопостачання до 

житлового будинку по вул. Вузлова,21 у місті Запоріжжі, 

які належать до комунальної власності Запорізької 

територіальної громади та передачу їх у користування 

ПАТ "Запоріжгаз" 

 65. 

 

 

66.   

Про обмеження на території м.Запоріжжя роздрібної 

торгівлі алкогольними, слабоалкогольними та пивом 

(крім безалкогольного) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2015 

№23 "Про вирішення невідкладних проблемних питань 

комунального підприємства " Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами 

 67. Різне 
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  Результати голосування: за - 54, проти - 0, утримались -0, 

не голосували - 0 

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат двадцять другої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова  

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 
   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію двадцять другої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова  

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію двадцять другої сесії міської 

ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова  

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

4 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу  - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, Польовому Сергію 

Яковичу -  директору департаменту з управління 

житлово-комунального господарства міської ради  та 

Ніколаєнку Олександру Олександровичу -  

генеральному директору КП "Наше місто», 
  Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу -  заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради та Нікіфорову 

Олексію Вікторовичу - генеральному директору КП 

"Водоканал" 
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  Нікіфоров Олексій Вікторович - генеральний директор 

комунального підприємства "Водоканал" 

  Пшеничний Олександр Миколайович - голова районної 

адміністрації міської ради по Хортицькому району 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

Протокольне доручення, Звенігенцеву Андрію 

Вікторовичу – голові районної адміністрації  міської 

ради по Вознесенівському району та Власюку 

Олександру Олександровичу – начальнику управління 

транспорт у та зв’язку міської ради, 
  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Власюк Олександр Олександрович - начальник 

управління з  транспортного забезпечення та зв'язку 

міської ради 

  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

Протокольне доручення, Волобуєву Володимиру 

Олександровичу – заступнику міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів міської ради , Звенігенцеву 

Андрію Вікторовичу – голові районної адміністрації 

міської ради по Вознесенівському району, Власюку 

Олександру Олександровичу – начальнику управління  

транспортного забезпечення та зв’язку міської ради, 

Оноді Костянтину Костянтиновичу – голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району, 

Ніколаєнку Олександру Олександровичу -  

генеральному директору КП "Наше місто» та  Байло 

Марині Геннадіївні – заступнику директора департаменту 

інфраструктури та благоустрою міської ради,    

  Лученко  Андрій Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Протокольне доручення, Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради та Бородаю 

Олексію Миколайовичу – заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради  
  Кривцов Андрій  Іванович - депутат міської ради від 
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фракції "Опозиційний блок" 

Протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу – заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

Протокольне доручення, Мішку Сергію Миколайовичу – 

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради,  

  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

Протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу – заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

Протокольне доручення, Власюку Олександру 

Олександровичу – начальнику управління  

транспортного забезпечення та зв’язку міської ради  

  Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

Протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу – заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради, 
  Вагіс Ольга Анатоліївна - директор департаменту 

фінансової та бюджетної політики міської ради 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

Протокольне доручення, Польовому Сергію Яковичу -  

директору департаменту з управління 

житлово-комунального господарства міської ради 

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

   

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи двадцять другої  

сесії міської ради  сьомого скликання. 
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 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за – 48 , проти - 2 , утримались -0 , 

не голосували – 6 / 
 ВИСТУПИВ :  Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Пропозиція  

1. Про блочне голосування додаткових питань  

№ 27 - 33  

Результати голосування : за – 42,проти- 0,утрималось – 1, 

не голосувало – 6  

2.  Блочне голосування додаткових питань № 27-33 

Результати голосування : за – 45,проти- 0, утрималось – 0, 

не голосувало - 4 

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Масліхіну О.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Грищук О.В.  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Орлову А.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги Ушакову А.Г. 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: / 
   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Чубукіній В.І. 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 
   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Саламатіній І.Ю. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: / 
   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бурці Ю.Г. 
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 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: / 
   

13. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України щодо внесення змін до статті 134 

Земельного кодексу України.  

 ДОПОВІДАЧ: 

 

ВИСТУПИВ: 

Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

Согорін Андрій Анатолійович – депутат міської ради від 

фракції «Солідарність», 

Константинов Олександр Олександрович – депутат 

міської ради від фракції «Солідарність», 

Дорошенко Юрій Леонідович – депутат міської ради від 

фракції «Опозиційний блок», 

Наумов Генадій Борисович – депутат міської ради від 

фракції «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ» 

«УКРОП»» 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: за -44, проти -0, утримались -6, не 

голосували -3/ 
   

14. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Верховної Ради України, Голови комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування, регіональної політики та 

місцевого самоврядування, Народних депутатів України, 

Прем'єр-міністра України щодо недопуску розгляду та 

прийняття Законопроекту "Про здійснення державного 

контролю за відповідністю рішень органів місцевого 

самоврядування Конституції та законам України" у 

пропонованій урядом редакції.  

 ДОПОВІДАЧ: 

 

ВИСТУПИЛИ : 

Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

Константинов Олександр Олександрович – депутат 

міської ради від фракції «Солідарність». 
 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: за -41, проти -0, утримались -8, не 

голосували -7/ 
   

15. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Голови комітету з питань правової політики та 
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правосуддя, Народних депутатів України щодо прийняття 

проекту Закону про антикорупційні суди. 
 ДОПОВІДАЧ: 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

Константинов Олександр Олександрович – депутат 

міської ради від фракції «Солідарність». 
 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за 17, проти- 0, утрималось- 28, 

не голосувало – 10 / рiшення не прийняте/ 
   

16. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської  ради до 

Голови Верховної Ради України А.Парубія, 

Прем'єр - міністра України В. Гройсмана щодо прийняття 

проекту Державного бюджету України на 2018 рік 

 ДОПОВІДАЧ: 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч 

Тищенко Олександр Вікторович  - депутат  міської ради 

від фракції «Опозиційний блок»,   

Редакційна правка / ВО «Батьківщина»/ 

Результати голосування : за – 34, проти- 0, утрималось- 9, 

не голосувало – 13 /прийнята/ 

Божко Руслан Анатолійович: депутат міської ради від 

фракції «Опозиційний блок», редакційна правка: 

Результати голосування : за – 42, проти – 0, утрималось – 

6, не голосувало – 8. /прийнята/ 

Константинова Катерина Андріївна – депутат міської 

ради, позафракційна, /редакційна правка: /,  

Результати голосування : за – 35, проти – 0, утрималось-

7, не голосувало – 14/ прийнята / 

Коломоєць Олег Олександрович – депутат міської ради ві 

фракції «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – 

УКРОП» 

 ВИРІШИЛИ:  /рiшення 13 додається: за -47, проти -0, утримались -6, не 

голосували -3/ 
   

17. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Народних депутатів України щодо недоцільності 

прийняття проекту Закону "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо заходів з децентралізації обігу товарів 

і послуг", реєстраційний від 27.09.2017 №7142  

 ДОПОВІДАЧ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 
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фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: Результати голосування: за - 27, проти- 0, утрималось- 20 

, не голосувало – 9 /рiшення не прийняте/ 
   

18. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Мирончик Микита Станіславович - в.о. директора КП 

"УКБКо" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається:  за- 53, проти – 0, утрималось- 1, 

не голосувало - 2/ 
   

19. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за – 56, проти – 0, утрималось- 0, 

не голосувало - 0 / 
   

20. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за – 56, проти- 0, утрималось- 0, не 

голосувало - 0 / 
   

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

роки" та "Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки", 
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затверджених в новій редакції рішенням Запорізької 

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 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Протокольне доручення, Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається:  за – 52, проти-0, утрималось- 1, 

не голосувало - 3/ 
   

22. 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 №7 (зі змінами та доповненнями)  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за – 53, проти – 1, утрималось – 1, 

не голосувало -2 / 
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23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 21.12.2016 № 34 "Про затвердження Програми "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2017-2019 роки" (зі змінами 

та доповненнями)"  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається:за – 47, проти – 4, утрималось – 2, 

не голосувало - 4 / 
   

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової Програми 

створення філій Центру надання адміністративних послуг 

у м.Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької 

міської ради від 25.03.2015 №27 (зі змінами та 

доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за – 49, проти – 0, утрималось-5, 

не голосувало - 3 / 
   

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової Програми 

розширення мережі філій Центру надання 

адміністративних послуг у м.Запоріжжі, затвердженою 

рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 (зі 

змінами та доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

Германюк Олег Борисович – депутат міської ради від 

фракції «Об’єднання «Самопоміч», 

Трюхан Дарія Аркадіївна – депутат міської ради від 

фракції «Об’єднання «Самопоміч» 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за – 45, проти – 0, утрималось- 7, 

не голосувало - 5 / 
   

26. 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 
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України на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради 

від 29.03.2017 №57 (зі змінами) (варіант 2). 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за – 49, проти- 0, утрималось – 1, 

не голосувало -8/ 
   

27. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається:за – 44, проти- 0, утрималось- 6, не 

голосувало - 8 / 
   

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Фінансування заходів з 

дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя", затвердженої 

рішенням міської ради від 21.12.2016 № 25. 
 ДОПОВІДАЧ: Маєр Федір Миколайович - голова районної адміністрації  

міської ради по Шевченківському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається:за – 45, проти- 0, утрималось- 6, не 

голосувало - 7 / 
   

29. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається:за -41, проти – 0, утрималось- 7, не 

голосувало - 10 / 
   

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

від 31.01.2014 №22 "Про затвердження Програми 

раціонального використання території та комплексного 

містобудівного розвитку міста Запоріжжя" зі змінами. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за – 49, проти- 0, утрималось – 1, 

не голосувало - 8/ 
   

31. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається:за – 46, проти – 0, утримались – 6, 

не голосувало - 6 / 
 ВИСТУПИЛИ:  Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Пропорзиція додаткове питанння №39 « Про внесення 

змін до рішення міської ради від 25.03.2015 №23 "Про 

вирішення невідкладних проблемних питань 

комунального підприємства " Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами) »   зараз 

Результати голосування: за -52, проти – 0, утрималось – 1, 

не голлосувало – 5 (прийнято) 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2015 

№23 "Про вирішення невідкладних проблемних питань 

комунального підприємства " Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами)       

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за – 55, проти – 0, утрималось – 0, 

не голосувало - 3 / 
   

33. 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). 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ : Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 
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діяльності виконавчих органів ради  та Польовому 

Сергію Яковичу -  директору департаменту з управління 

житлово-комунального господарства міської ради 

  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  Протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, Польовому Сергію 

Яковичу  директору департаменту з управління 

житлово-комунального господарства міської ради 

  Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

Протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу – заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради  

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за – 41, проти – 0, утрималось – 16, 

не голосувало - 1 / 
   

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної 

служби та муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем  диспетчеризації ліфтів 

м.Запоріжжя на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 №60. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається:  за – 52, проти- 0, утрималось – 6, 

не голосувало - 0/ 
   

35. СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2017 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 21.12.2016 №27 (зі змінами) . 

 

Тищенко Олександр Вікторович – депутат міської ради 

від фракції «Опозиційний блок»  

Редакційні правки від депутатів ЗМР,  
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Результати голосування : за – 56, проти – 0, утрималось-

1, не голосувало – 1 (прийнято) 

Максимов Володимир Степанович – депутат міської ради 

від фракції ВО «Батьківщина» 

Редакційна правка,  

Результати голосування : за 23, проти- 0, утрималось – 22, 

не голосувало – 13/ (прийнято) 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за – 55, проти- 0, утрималось- 1, не 

голосувало - 2 / 
   

36. СЛУХАЛИ: 

 

ДОПОВІДАЧ: 

ВИСТУПИЛИ: 

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№48 "Про бюджет міста на 2017 рік" (зі змінами)  

Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

Редакціні правки від  депутатів ЗМР,  

Результати голосування : за – 48, проти- 0, утрималось- 4, 

не голосувало – 6 (прийнято) 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається:  за -44, проти – 0, утрималось – 

12, не голосувало - 2/ 
 ВИСТУПИЛИ:  Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Пропозиція: Про блочне голосування № 11-17 основного 

порядку денного  

Результати голосування: за – 53, проти- 0, утрималось – 0, 

не голосувало – 5 

Блочне голосування : за- 54, проти – 0, утрималось-0,  не 

голосувало – 4 /прийнято/ 

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№74 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: / 
   

38. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№80 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: / 
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39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№77 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: / 
   

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№79 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: / 
   

41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№76 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: / 
   

42. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 

№81 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: / 
   

43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул. Олександра 

Говорухи, 79. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: / 
   

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються через філії Центру надання адміністративних 

послуг в м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
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  Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

  Константинова Катерина Андріївна – депутат міської 

ради, позафракційна ,редакційна правка ,  

Результати голосування: за - 14; проти - 0; утрималось - 

17, не голосувало - 27 /не прийнята 

Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок", редакційна правка, 
  Результати голосування: за - 28;проти: 2; утрималось -3; 

не голосувало: 25 /не прийнята/ 
  Глущенко Марина Миколаївна - заступник директора 

департаменту надання адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва міської ради 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Сідельникова Олена Леонідівна - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /за – 27, проти – 0, утрималось – 23, не голосувало – 7 

рiшення не прийняте / 
   

45. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за – 47, проти – 1, утрималось – 0, 

не голосувало – 9  / 
   

46. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 
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від 25.05.2016 №41 "Про затвердження переліку об'єктів 

комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають 

приватизації". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за – 45, проти – 0, утрималось- 5, 

не голосувало -5 / 
   

47. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя 49/100 частин будівлі /літ.А-2/, 

будівлі сараю /літ.Б-2/ та іншого майна по 

вул.Радіаторній,40 від Публічного акціонерного 

товариства "Запорізький металургійний комбінат 

"Запоріжсталь" та подальше їх використання. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 

комунальної власності  та приватизації міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за-44, проти – 0, утрималось – 9, 

не голосувало - 3 / 
   

48. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на повернення транспортних засобів і 

техніки без компенсації державою збитків. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -54, проти – 0, утрималось-1, не 

голосувало - 1/ 
   

49. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на повернення транспортних засобів і 

техніки та отримання від держави компенсації збитків. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /за – 2, проти-23, утримались – 21, не голосувало – 10 

рiшення не прийняте / 
   

50. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у державну власність по 

проїзду Дружному,13. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: / рішення 44 додається :за – 44, проти – 0, утрималось – 6, 

не голосувало -6 рiшення  / 
   

51. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя майна яхт-клубу по 

вул.Лісозаводській,1а від ТОВ "СОЦІАЛЬНІ 

ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ" та подальше його 

використання. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова (заява 

стосовно конфлікту інтересів ) 

Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 
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  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

  Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  (заяви депутатів  стосовно конфліктів  інтересів) 
 ВИРІШИЛИ: / рішення 45 додається :за – 42, проти – 7, утрималось-7, 

не голосвіало -7 / 
   

52. СЛУХАЛИ: Про роботу тимчасової контрольної комісії Запорізької 

міської ради з питань перевірки фінансово-економічної 

діяльності Концерну "Міські теплові мережі" та 

Комунального підприємства "Водоканал", затвердженої 

рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2017 №83 

"Про створення тимчасової контрольної комісії 

Запорізької міської ради з питань перевірки 

фінансово-економічної діяльності Концерну "Міські 

теплові мережі" та Комунального підприємства 

"Водоканал". 
 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /за – 20, проти-0, утрималось-24, не голосувало 9  

рiшення не прийняте:/ 

53. 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: /рішення 59 додається : за – 38, проти-0, утрималось-6, не 

голосувало -9/ 
   

54. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
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голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 60 додається :за- 39, проти – 0, утрималось-4, не 

голосувало -10 / 
   

55. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, 

призначеної рішенням Запорізької міської ради від 

18.02.2011 № 6 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: / рішення 46 додається : за – 46, проти – 0, утрималось-4,  

не голосувало -2  / 
   

56. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, 

призначеної рішенням Запорізької міської ради від 

18.02.2011 №6 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 47 додається :за – 43,проти – 0, утрималось – 4, 

не голосуало – 5 рiшення  / 
   

57. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на реалізацію проектів цільових 

екологічних (зелених) інвестицій для придбання 

автобусів. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

   

 ВИРІШИЛИ: /рішення 48 додається : за – 48, проти – 0, утрималось – 0, 

не голосувало – 4 / 
   

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

№96 "Про припинення діяльності комунального 

підприємства "Преса" шляхом ліквідації". 
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 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 49 додається: за- 44, проти- 0, утрималось -4, не 

голосувало – 4  / 
   

59. СЛУХАЛИ: Про створення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

"ТУРИСТИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Васильчук Геннадій Миколай - депутата міської ради від 

політичної фракції "Солідарність",  

Редакційна правка: 

Результати голосування: за - 50; проти- 0; утрималось - 

0;не голосувало -  2 - прийнята  

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: / рішення 50 додається : за – 39, проти – 0, утрималось -2, 

не голосувало – 11/ 
   

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

№86 "Про затвердження списків присяжних" (зі змінами, 

внесеними рішеннями міської ради від 31.05.2017 №51 та 

від 30.08.2017 № 71). 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається:за – 46, проти – 0, утрималось-2, не 

голосувало - 3 / 
   

61. СЛУХАЛИ: Про Веліканова Д.Б.  
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 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /за – 44, проти – 0, утрималось- 4, не голосувало – 2 

рiшення 52 додається: / 
   

62. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

пр.Соборний,буд.214, вул.Ентузіастів/В.Сергієнка 

буд.21/32,  вул.Рубана буд.14, Північнокільцева, буд.22а 

та частин нежилових приміщень по вул.Добролюбова,13 

та Аваліані, 9  (варіант 2). 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /за – 40, проти – 0, утрималось – 5, не голосувало – 5 

рiшення 53 додається: / 
   

63. СЛУХАЛИ: Про результати перевірки фінансово-економічної 

діяльності комунального підприємства "Управління 

капітального будівництва". 
 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 

 ВИРІШИЛИ: /за – 24, проти – 0, утрималось – 24, не голосувало – 2 

рiшення не прийняте: / 
   

64. СЛУХАЛИ: Про звіт тимчасової контрольної комісії Запорізької 

міської ради з питань перевірки діяльності КП 

"Муніципальна телевізійна мережа" ("Телеканал Z"). 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /за – 47, проти – 0, утрималось – 0, не голосувало – 3 

рiшення 54 додається: / 
   

65. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми реставрації фасадів 

житлових будинків міста Запоріжжя на 2018-2020 роки. 
 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИСТУПИЛИ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
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ради 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /за – 35, проти – 0, утрималось- 4, не голосувало – 9 

рiшення 55 додається:/ 
   

66. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2017 

№ 43 "Про надання Запорізькому комунального 

підприємству міського електротранспорту 

"Запоріжелектротранс" дозволу на оновлення рухомого 

складу через фінансовий лізінг 

 ДОПОВІДАЧ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

  Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /за – 32, проти – 1, утрималось- 6, не голосувало -9 

рішення не прийнято/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Божко Руслан Ангатолійович – депутат міської ради від 

фракції  «Опозиційний блок» 

Пропозиція включити до порядку денного питання :  

« Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 31.05.2017 №43 «Про надання Запорізькому 

комунальному підприємству міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» дозволу на оновлення рухомого 

складу через фінансовий лізінг»  
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67. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

 

 

ДОПОВІДАЧ: 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Результати голосування : за-39, проти -0, утрималось-1, 

не голосувало – 8 /включено до порядку денного/ 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 

від 31.05.2017 №43 «Про надання Запорізькому 

комунальному підприємству міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс» дозволу на оновлення рухомого 

складу через фінансовий лізінг» 

Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок 

Константинов Олександр Олександрович-  депутат 

міської ради від фракції «Солідарність», 

Коломоець Олег Олександрович – депутат міської ради 

від фракції «УКРОП» 

Протокольне доручення, Мішку Сергію Миколайовичу – 

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради  

Наумов Геннадій Борисович – депутат міської ради від 

фракції «УКРОП» 

/рішення 56 додається: за – 40, проти-0, утрималось – 1, 

не голосувало – 7 / 

 

68. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень щодо договору на 

користування складовими газорозподільної 

системи- зовнішніми мережами газопостачання до 

житлового будинку по вул. Вузлова,21 у місті Запоріжжі, 

які належать до комунальної власності Запорізької 

територіальної громади та передачу їх у користування 

ПАТ "Запоріжгаз" 

 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП» редакційна правка, 

Результати голосування : за 43, проти-0, утрималось – 2, 

не голосувало – 3 /прийнята/ 
  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу -  заступнику міського голови з питань 

діяльності виконачих органів міської ради  
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  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

   

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: за -42, проти -0, утримались -3, не 

голосували -3/ 
   

69. СЛУХАЛИ: Про обмеження на території м.Запоріжжя роздрібної 

торгівлі алкогольними, слабоалкогольними та пивом 

(крім безалкогольного) 
 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 

 

70. 

ВИРІШИЛИ: 

 

Різне 

/ за – 35, проти – 2, утрималось – 1, не голосувало – 10 

рiшення 58 додається: / 

 

Міський голова 
 

В.В.Буряк 

 


