ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206

ПРОТОКОЛ

№24

двадцять четвертої сесії Запорізької міської ради
сьомого скликання
від 20 грудня 2017

м.Запоріжжя
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ

№24

м.Запоріжжя

20.12.2017

засідання почалось о 12 годині 09 хвилин
засідання закінчилось о 23 годині 45 хвилин
Всього обрано депутатів

64

Присутні:

59
59

депутати
запрошені

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В.
1.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Про затвердження порядку денного двадцять четвертої
сесії міської ради сьомого скликання (за основу)
Буряк В.В. - міський голова
Внести до порядку денного
двадцять четвертої
питання:
Про секретаріат двадцять четвертої сесії міської ради.
Про лічильну комісію двадцять четвертої сесії міської
ради.
Про редакційну комісію двадцять четвертої сесії міської
ради.
Про План роботи Запорізької міської ради на перше
півріччя 2018 року.
Про делегування виконавчому комітету Запорізької
міської ради повноважень щодо погодження інвестиційної
програми публічного акціонерного товариства "МОТОР
СІЧ".
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)
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Про внесення змін до міської цільової програми
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, організація
рятування на водах на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 21.12.2016 №36 /зі змінами/.
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).
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)
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).
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).
Про внесення змін до програм "Освіта на 2016-2018 роки",
"Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки",
"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)
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.121.2016
№47 «Про Програму економічного і соціального розвитку
м. Запоріжжя на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями)
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016
№48 "Про бюджет міста на 2017 рік" (зі змінами)
Про внесення змін до програми "Програма соціального
захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у м.Запоріжжі на 2016-2018 роки",
затвердженої рішенням міської ради від 25.08.2016 №32
(зі змінами).
Про внесення змін до Програми "Забезпечення дитячих
будинків сімейного типу необхідними меблями,
побутовою технікою та іншими предметами тривалого
вжитку на 2016-2018 роки" затвердженої рішенням міської
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17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

ради від 25.08.2016 №33 (зі змінами).
Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та
комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020
роки
Про затвердження "Програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя на 2018 рік"
Про затвердження Програми Зайнятості населення міста
Запоріжжя на 2018-2020 роки.
Про затвердження "Програми фінансування заходів з
питань сім'ї та молоді на 2018 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).
Про Програму економічного і соціального розвитку
м.Запоріжжя на 2018 рік.
Про обслуговування коштів бюджету міста в частині
бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних
установ в установах банків державного сектору.
Про затвердження Стратегії розвитку міста Запоріжжя до
2028 року.
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2015
№6 "Про встановлення податку на майно (в частині плати
за землю)"
Про надання згоди на прийняття до комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя завершених
будівництвом об'єктів дорожньої інфраструктури,
розташованих на території Заводського району
м.Запоріжжя.
Про затвердження Положення про Запорізький міський
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від
28.02.2017 №80 "Про діяльність Запорізького міського
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" (зі змінами).
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від
30.08.2017 №78 "Про внесення змін до рішення
Запорізької міської ради від 29.05.2013 №21 "Про надання
адміністративних послуг в м.Запоріжжя" (зі змінами)".
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016
№97 "Про затвердження плану підготовки регуляторних
актів на 2017 рік".
Про відмову від першочергового права купівлі частини
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31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

квартири спільного заселення за адресою: вул.Незалежної
України, 58 та частини нежитлового приміщення по
пр.Соборному, 232.
Про надання згоди на приватизацію житлових приміщень
у гуртожитку по вул.Незалежної України,45, що є об'єктом
права власності територіальної громади міста Запоріжжя.
Про внесення змін до рішення 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 змінами).
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення - будинкового комітету по вул.Червоній, 22.
Про
запровадження
в
місті
Запоріжжі
багатофункціональної електронної пластикової картки
"Картка запоріжця".
Про загальноміську багатофункціональну електронну
картку "Картка Запоріжця".
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від
26.04.2017 №46.
Про затвердження Порядку здійснення допорогових
закупівель.
Про створення комунального підприємства "Інститут
розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради.
Про затвердження Цільової комплексної програми
забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки.
Про передачу зовнішніх мереж тепло- водопостачання.
Про затвердження переліку об'єктів комунальної
власності м. Запоріжжя, що підлягають приватизації.
Про відмову в включенні об'єкта права комунальної
власності - нежитлового приміщення № 131 першого
поверху (літ. А-5) площею 13,3 кв.м за адресою: м.
Запоріжжя, вул. Європейська, 4 до переліку об'єктів, що
підлягають приватизації.
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.
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44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

СЛУХАЛИ:

СЛУХАЛИ:

Запоріжжя фізичним та юридичним особам".
Про затвердження Регламенту роботи постійної
депутатської комісії з питань комунальної власності,
ресурсів, приватизації та земельних відносин міської ради
в новій редакції.
Про звільнення першого заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М.
Про посилення контролю депутатів міської ради за
передачею в оренду об'єктів права комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя.
Про затвердження Порядку проведення капітальних
ремонтів у багатоквартирних житлових будинках усіх
форм власності м. Запоріжжя на умовах співфінансування
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".
Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької
міської ради з питань затвердження землевпорядної
документації.
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації.
Результати голосування: за -55, проти -0, утримались -0,
не голосувало -5
ВИСТУПИЛИ :
Буряк В.В. - міський голова
Пропозиція після погоджувальної ради виключити
питання з порядку денного №31,38,39,40,43,44,45,46
Результати голосування: за -61, проти -0, утримались -0,
не голосувало -0
включити до порядку денного додаткові питання:
1. 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)
Результати голосування: за - 54, проти - 0,
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утримались - 4, не голосувало - 3
2. Про внесення змін до Програми відшкодування
відсоткових
ставок
за
залученими
в
кредитно-фінансових установах короткостроковими
кредитами, що надаються об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним
кооперативам на реалізацію енергозберігаючих
проектів в житлово-комунальному господарстві на
2017-2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької
міської ради від 21.12.2016 №6 (зі змінами та
доповненнями).
Результати голосування: за - 61, проти - 0,
утримались - 0, не голосувало - 0
3. Про внесення змін до рішення міської ради від
21.12.2016 №8 "Про затвердження Програми
проведення в м.Запоріжжі Покровського ярмарку з
нагоди святкування Дня міста у 2017 році".
Результати голосування: за - 53, проти - 1,
утримались - 3, не голосувало - 4
4. Про внесення змін до Програми сприяння
молодіжного руху "Молодь для міста" на 2017-2018
роки, затвердженої рішенням міської ради від
21.12.2016 №23 (зі змінами).
Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утримались - 4, не голосувало - 4
5. Про внесення змін до Міської цільової програми
"Фінансова підтримка комунального підприємства
"Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z"),
затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015.
Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утримались - 4, не голосувало - 4
6. Про внесення змін до Міської цільової програми
забезпечення працездатності систем об'єктивного
відеоспостереження у м.Запоріжжі, затвердженої
рішенням міської ради від 25.12.2015 №5 (зі змінами)
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утримались - 5, не голосувало - 6
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7. Про внесення змін до Програми "Запорізька
Муніципальна
Інтегрована
Система
Обробки
Інформації", затвердженої рішенням міської ради від
30.06.2016 №45 (зі змінами)
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утримались -5, не голосувало - 8
8. Про внесення змін до
Програми
підтримки
діяльності органів самоорганізації населення міста
Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від
21.12.2016 №26.
Результати голосування: за - 59, проти - 0,
утримались - 2, не голосувало - 0
9. Про внесення змін до рішення міської ради від
21.12.2016 № 30 "Про затвердження міської цільової
програми "Безпечне місто Запоріжжя".
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утримались - 6, не голосувало - 8
10. 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 - 46, проти - 5,
утримались - 7, не голосувало - 3
11. 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 - 47 проти - 0,
утримались - 6, не голосувало - 8
12. Про затвердження міської цільової програми
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, організація
рятування на водах на 2018-2020 роки.
Результати голосування: за - 59, проти - 0,
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утримались - 0, не голосувало - 2
13. Про затвердження міської програми "Програма
охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на
2018-2022 роки" та 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)" та 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)".
Результати голосування: за - 56, проти - 0,
утримались - 2, не голосувало - 3
14. 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 - 56, проти - 0,
утримались - 2, не голосувало - 3
15 Про затвердження Міської цільової програми
забезпечення членства Запорізької міської ради в
Асоціаціях.
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утримались - 4, не голосувало - 6
16. 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 - 50, проти - 0,
утримались - 3, не голосувало - 8
17. 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 - 56, проти - 0,
утримались - 2, не голосувало - 3
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18. 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 - 49, проти - 0,
утримались - 4, не голосувало - 8
19. Про затвердження Програми розвитку та утримання
житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на
2018-2020 роки.
Результати голосування: за - 58, проти - 0,
утримались - 0, не голосувало - 3
20. Про
затвердження
Програми
відшкодування
відсоткових
ставок
за
залученими
в
кредитно-фінансових установах кредитами, що
надаються
об'єднанням
співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним
кооперативам на реалізацію енергозберігаючих
проектів в житлово-комунальному господарстві на
2018-2020 роки.
Результати голосування: за - 60, проти - 0,
утримались - 0, не голосувало - 1
21. Про затвердження Програми муніципальної аварійної
служби, муніципальної служби з технічного
обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та
"Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на 2018-2020
роки.
Результати голосування: за - 49, проти - 1,
утримались - 10, не голосувало - 1
22. Про затвердження Програми "Про фінансування
природоохоронних заходів за рахунок екологічних
надходжень на 2018-2020 роки".
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утримались - 3, не голосувало - 7
23. Про затвердження Програми фінансування деяких
заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік.
Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утримались - 5, не голосувало - 3
24. Про затвердження Програми проведення в м.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Запоріжжі Покровського ярмарку з нагоди
святкування Дня міста у 2018 році.
Результати голосування: за - 52, проти - 1,
утримались - 5, не голосувало - 3
Про затвердження Міської цільової програми надання
автотранспортних
та
господарських
послуг
структурним підрозділам та виконавчому комітету
міської ради
Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утримались - 2, не голосувало - 6
Про затвердження Міської цільової програми
організації
та
відзначення
в
м.Запоріжжі
загальнодержавних, міських та районних свят,
державних пам`ятних дат та історичних подій на 2018
рік
Результати голосування: за - 54, проти - 0,
утримались - 2, не голосувало - 5
Про затвердження Міської цільової програми
підтримки засобу масової інформації місцевого
значення - КП "Редакція газети "Запорозька Сiч".
Результати голосування: за - 46, проти - 0,
утримались - 6, не голосувало - 9
Про затвердження Міської цільової програми
"Фінансова підтримка комунального підприємства
"Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z").
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утримались - 6, не голосувало - 5
Про затвердження міської цільової програми з
організації та проведення заходів для мешканців
Заводського району за місцем проживання.
Результати голосування: за - 38, проти - 3,
утримались - 6, не голосувало - 14
Про внесення змін до "Програми підтримки
муніципального рейтингу", затвердженої рішенням
міської ради від 26.02.2016 №23 (зі змінами).
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утримались - 3, не голосувало - 11
Про затвердження Програми використання коштів
цільового фонду міської ради на 2018 рік.
Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утримались - 4, не голосувало - 4
Провнесення змін до «Програми використання коштів
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
.

депутатського фонду у 2017 році», затвердженої
рішенням міської ради від 21.12.2016 №27 (зі змінами)
Результати голосування: за - 52, проти - 0,
утримались - 0, не голосувало - 9
Про затвердження Програми використання коштів
депутатського фонду у 2018 році
Результати голосування: за – 53, проти- 0, утримались
– 1, не голосувало - 7
Про бюджет міста на 2018 рік.
Результати голосування: за - 43, проти - 0,
утримались - 11, не голосувало - 6
Про затвердження Порядку відрахувань та
встановлення розміру частки (частини) прибутку для
підприємств, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста.
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утримались - 3, не голосувало - 10
Про внесення змін до рішення до рішення міської
ради від 30,11,2016 № 94 «Про прийняття благодійної
пожертви».
Результати голосування: за – 43 проти- 0, утримались3, не голосувало - 14
Про внесення доповнень до рішення міської ради від
22.11.2017 №32 "Про затвердження плану підготовки
регуляторних актів на 2018 рік".
Результати голосування: за-53, проти-0, утримались-2,
не голосувало -5
Про надання дозволу на створення органу
самоорганізації населення - будинкового комітету по
вул.Українській, 92.
Результати голосування: за-51, проти-0, утримались-2,
не голосувало -7
Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів по
м. Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання
особи, засуджені до громадських робіт у 2018 році.
Результати голосування: за-50, проти-0, утримались-4,
не голосувало -6
Про визначення таким, що втратило чинність рішення
Запорізької міської ради від 31.01.2007 №8 «Про
затвердження
зведеного
переліку
раніше
затверджених
пам’яток
архітектури
та
містобудування і щойно виявлених об’єктів
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41.

42.

ВИСТУПИВ:

43.

44.

ВИСТУПИВ:
45.

ВИСТУПИВ:
46.

47.

культурної спадщини архітектури та містобудування
м. Запоріжжя»
Результати голосування: за – 50, проти- 0, утримались3, не голосувало – 7
Про підтримку електронної петиції надання знижки
студентам денної форми навчання
Результати голосування: за – 54, проти – 0,
утримались- 2, не голосувало - 4
Про підтримку електронної петиції щодо збільшення
кількості транспорту в напрямку Шевченківського
району.
Результати голосування: за-51, проти-0, утримались-2,
не голосувало -7
Про наглядові ради
Константинов Олександр Олександрович - депутат
міської ради від фракції «Солідарність»
з пропозицією не включати до порядку денного
Про Програму побудови та функціонування системи
автоматизованого спостереження (моніторінгу) за
вмістом забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі, станом поверхневих вод та грунтів, у м.
Запоріжжя
Константинов Олександр Олександрович - депутат
міської ради від фракції «Солідарність»
з пропозицією не включати до порядку денного
Про результати перевірки фінансово-економічної
діяльності комунального підприємства «Управління
капітального будівництва»
Афанасьєв Олег Володимирович – депутат міської
ради від фракції «ВО «Батьківщина»
з пропозицією не включати до порядку денного
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Кабінету Міністрів України щодо збереження
культурної спадщини.
Результати голосування: за 52, проти 0, утримались 0,
не голосувало - 8
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Прем'єр-міністра та Кабінету Міністрів України з
приводу внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2018 рік".
Результати голосування: за-51, проти-0, утримались-2,
не голосувало -7
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48. Про зниження цін (тарифів) на послуги з прибирання
прибудинкової території багатоквартирних будинків
м. Запоріжжя
Костенко Ірина Борисівна – голова фракції міської
ВИСТУПИВ:
ради «ВО «Батьківщина»
з пропозицією не включати до порядку денного
49. Про
створення
комунального
підприємства
"Запорізький центр диспетчеризації громадського
транспорту".
Результати
голосування:
за-38,
проти-12,
утримались-5, не голосувало -10
50. 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
Міністерства охорони здоров'я України".
Результати голосування: за-55, проти-0, утримались-2,
не голосувало -3
51. Про програму "Дорога до школи" на 2018-2020 роки.
Результати голосування: за-47, проти-0, утримались-8,
не голосувало -5
ВИСТУПИВ: Буряк В.В. Після погоджувальної ради пропозиції:
1.Розглянути додаткові питання №1-11,32 перед питанням
№13 основного порядку денного, додаткові питання №1231, 33 перед питанням №21 основного порядку денного,
додаткове питання №34 після №21 основного порядку
денного результати голосування: за - 43, проти- 1,
утримались-2, не голосувало - 14
2. Розглянути додаткове питання №19 першим, результати
голосування: за - 36, проти- 0, утримались- 16, не
голосувало - 8
3. Розлянути додаткове питання №50 перед додатковим
питанням №22 результати голосування: за-27, проти-0,
утримались-16, не голосувало - 17
СЛУХАЛИ:
Про затвердження порядку денного двадцять четвертої
сесії міської ради сьомого скликання (в цілому)
1.
2.
3.

Про секретаріат двадцять четвертої сесії міської ради.
Про лічильну комісію двадцять четвертої сесії міської
ради.
Про редакційну комісію двадцять четвертої сесії міської
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ради.
Про затвердження Програми розвитку та утримання
житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на
2018-2020 роки.
Про План роботи Запорізької міської ради на перше
півріччя 2018 року.
Про делегування виконавчому комітету Запорізької
міської ради повноважень щодо погодження інвестиційної
програми публічного акціонерного товариства "МОТОР
СІЧ".
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)
Про внесення змін до міської цільової програми
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, організація
рятування на водах на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 21.12.2016 №36 /зі змінами/.
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).
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)
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).
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).
Про внесення змін до програм "Освіта на 2016-2018 роки",
"Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки",
"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).
Про внесення змін до Програми розвитку та утримання
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на
2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від
21.12.2016 №5 (зі змінами та доповненнями)
Про внесення змін до Програми відшкодування
відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових
установах короткостроковими кредитами, що надаються
об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та
житлово-будівельним кооперативам на реалізацію
енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному
господарстві на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням
Запорізької міської ради від 21.12.2016 №6 (зі змінами та
доповненнями).
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016
№8 "Про затвердження Програми проведення в
м.Запоріжжі Покровського ярмарку з нагоди святкування
Дня міста у 2017 році".
Про внесення змін до Програми сприяння молодіжного
руху "Молодь для міста" на 2017-2018 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 21.12.2016 №23 (зі змінами).
Про внесення змін до Міської цільової програми
"Фінансова підтримка комунального підприємства
"Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z"),
затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015.
Про внесення змін до Міської цільової програми
забезпечення працездатності систем об'єктивного
відеоспостереження
у
м.Запоріжжі,
затвердженої
рішенням міської ради від 25.12.2015 №5 (зі змінами)
Про внесення змін до Програми "Запорізька
Муніципальна Інтегрована Система Обробки Інформації",
затвердженої рішенням міської ради від 30.06.2016 №45
(зі змінами)
Про внесення змін до Програми підтримки діяльності
органів самоорганізації населення міста Запоріжжя,
затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №26.
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016
№ 30 "Про затвердження міської цільової програми
"Безпечне місто Запоріжжя".
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).
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24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.

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).
Про внесення змін до "Програми використання коштів
депутатського фонду у 2017 році", затвердженої рішенням
міської ради від 21.12.2016 №27 (зі змінами)
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).
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016
№48 "Про бюджет міста на 2017 рік" (зі змінами)
Про внесення змін до програми "Програма соціального
захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у м.Запоріжжі на 2016-2018 роки",
затвердженої рішенням міської ради від 25.08.2016 №32
(зі змінами).
Про внесення змін до Програми "Забезпечення дитячих
будинків сімейного типу необхідними меблями,
побутовою технікою та іншими предметами тривалого
вжитку на 2016-2018 роки" затвердженої рішенням міської
ради від 25.08.2016 №33 (зі змінами).
Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та
комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020
роки
Про затвердження "Програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя на 2018 рік"
Про затвердження Програми Зайнятості населення міста
Запоріжжя на 2018-2020 роки.
Про затвердження "Програми фінансування заходів з
питань сім'ї та молоді на 2018 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).
Про затвердження міської цільової програми запобігання і
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, організація рятування на водах на
2018-2020 роки.
Про затвердження міської програми "Програма охорони
пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 2018-2022
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

роки" та 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)" та 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)".
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
Про
затвердження
Міської
цільової
програми
забезпечення членства Запорізької міської ради в
Асоціаціях.
Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста
на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради
від 21.12.2016 №24 (зі змінами).
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.
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.
Про затвердження Програми відшкодування відсоткових
ставок за залученими в кредитно-фінансових установах
кредитами, що надаються об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним
кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в
житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки.
Про затвердження Програми муніципальної аварійної
служби,
муніципальної
служби
з
технічного
обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та
"Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на 2018-2020 роки.
Про затвердження Програми "Про фінансування
природоохоронних заходів за рахунок екологічних
надходжень на 2018-2020 роки".
Про затвердження Програми фінансування деяких заходів
щодо сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік.
Про затвердження Програми проведення в м. Запоріжжі
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.

60.

Покровського ярмарку з нагоди святкування Дня міста у
2018 році.
Про затвердження Міської цільової програми надання
автотранспортних та господарських послуг структурним
підрозділам та виконавчому комітету міської ради
Про затвердження Міської цільової програми організації
та відзначення в м.Запоріжжі загальнодержавних, міських
та районних свят, державних пам`ятних дат та історичних
подій на 2018 рік
Про затвердження Міської цільової програми підтримки
засобу масової інформації місцевого значення - КП
"Редакція газети "Запорозька Сiч".
Про затвердження Міської цільової програми "Фінансова
підтримка комунального підприємства "Муніципальна
телевізійна мережа" (Телеканал "Z").
Про затвердження міської цільової програми з організації
та проведення заходів для мешканців Заводського району
за місцем проживання.
Про внесення змін до "Програми підтримки
муніципального рейтингу", затвердженої рішенням
міської ради від 26.02.2016 №23 (зі змінами).
Про затвердження Програми використання коштів
цільового фонду міської ради на 2018 рік.
Про затвердження Програми використання коштів
депутатського фонду у 2018 році.
Про Програму економічного і соціального розвитку
м.Запоріжжя на 2018 рік.
Про бюджет міста на 2018 рік.
Про обслуговування коштів бюджету міста в частині
бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних
установ в установах банків державного сектору.
Про затвердження Стратегії розвитку міста Запоріжжя до
2028 року.
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2015
№6 "Про встановлення податку на майно (в частині плати
за землю)"
Про надання згоди на прийняття до комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя завершених
будівництвом об'єктів дорожньої інфраструктури,
розташованих на території Заводського району
м.Запоріжжя.
Про затвердження Положення про Запорізький міський
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61.

62.

63.

64.

65.

66.
67

68.
69.
70.
71.
72.

73.

74.

центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від
28.02.2017 №80 "Про діяльність Запорізького міського
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" (зі змінами).
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від
30.08.2017 №78 "Про внесення змін до рішення
Запорізької міської ради від 29.05.2013 №21 "Про надання
адміністративних послуг в м.Запоріжжя" (зі змінами)".
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016
№97 "Про затвердження плану підготовки регуляторних
актів на 2017 рік".
Про відмову від першочергового права купівлі частини
квартири спільного заселення за адресою: вул.Незалежної
України, 58 та частини нежитлового приміщення по
пр.Соборному, 232.
Про внесення змін до рішення 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 змінами).
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення - будинкового комітету по вул.Червоній, 22.
Про
запровадження
в
місті
Запоріжжі
багатофункціональної електронної пластикової картки
«Картка Запоріжця»
Про загальноміську багатофункціональну електронну
картку "Картка Запоріжця".
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від
26.04.2017 №46.
Про затвердження Порядку здійснення допорогових
закупівель.
Про затвердження переліку об'єктів комунальної
власності м. Запоріжжя, що підлягають приватизації.
Про відмову в включенні об'єкта права комунальної
власності - нежитлового приміщення № 131 першого
поверху (літ. А-5) площею 13,3 кв.м за адресою: м.
Запоріжжя, вул. Європейська, 4 до переліку об'єктів, що
підлягають приватизації.
Про затвердження Порядку проведення капітальних
ремонтів у багатоквартирних житлових будинках усіх
форм власності м. Запоріжжя на умовах співфінансування
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.08.2016
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75.
76.

77.

78.
79.

80.
81.

82.

83.
84.

85.

86.

№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".
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації.
Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької
міської ради з питань затвердження землевпорядної
документації.
Про затвердження Порядку відрахувань та встановлення
розміру частки (частини) прибутку для підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної
громади міста .
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016
№94 "Про прийняття благодійної пожертви".
Про внесення доповнень до рішення міської ради від
22.11.2017 №32 "Про затвердження плану підготовки
регуляторних актів на 2018 рік".
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення - будинкового комітету по вул.Українській, 92.
Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів по м.
Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання особи,
засуджені до громадських робіт у 2018 році.
Про визнання таким, що втратило чинність рішення
Запорізької міської ради від 31.01.2007 №8 "Про
затвердження зведеного переліку раніше затверджених
пам'яток архітектури та містобудування і щойно
виявлених об'єктів культурної спадщини архітектури та
містобудування м.Запоріжжя".
Про підтримку електронної петиції щодо надання знижки
студентам денної форми навчання.
Про підтримку електронної петиції щодо збільшення
кількості транспорту в напрямку Шевченківського
району.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Кабінету Міністрів України щодо збереження культурної
спадщини.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Прем'єр-міністра та Кабінету Міністрів України з приводу
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
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87.
88.

89.

ВИСТУПИВ:

1.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

2.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

3.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

4.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

України на 2018 рік".
Про створення комунального підприємства "Запорізький
центр диспетчеризації громадського транспорту".
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 Міністерства охорони здоров'я України".
Про програму "Дорога до школи" на 2018-2020 роки.
Результати голосування: за -61, проти -0, утримались -0,
не голосувало -0
Буряк В.В. – міський голова
Про блочне голосування питань №1-3
Результати голосування: за – 56, проти – 0, утримались –
0, не голосувало – 5
Блочне голосування питань №1-3
Результати голосування: за – 56, проти – 0, утримались –
0, не голосувало – 5
Про секретаріат двадцять четвертої сесії міської ради.
Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
/рішення № 1 додається/
Про лічильну комісію двадцять четвертої сесії міської
ради.
Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
/рішення № 2 додається/
Про редакційну комісію двадцять четвертої сесії міської
ради.
Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
/рішення № 3 додається/
Про затвердження Програми розвитку та утримання
житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на
2018-2020 роки.
Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Капустін Євгеній - представник громади
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
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ВИРІШИЛИ:
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

фракції ВО "Батьківщина"
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Максимов Володимир Степанович - 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"
редакційна правка, Корольова Олега Миколайовича депутата від фракції "Самопоміч"
результати голосування: за - 12, проти - 0, утримались - 26,
не голосувало - 24 - не прийнята;
редакційна правка, Костенко Ірини Борисівни - депутата
від фракції ВО "Батьківщина"
результати голосування: за - 20, проти - 2, утримались - 22,
не голосувало - 17 - не прийнята;
редакційна правка, Бєлого Миколи Івановича - детутата
від фракції "Солідарність"
результати голосування: за - 18, проти - 1, утримались - 16,
не голосувало - 26 - не прийнята
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції
"Солідарність"
редакційна правка, Буряка Володимира Вікторовича міський голова
результати голосування: за - 54, проти - 0, утримались - 0,
не голосувало - 7 - прийнята
/рiшення 4 додається: за -58, проти -0, утримались -0, не
голосувало -3/
Про затвердження регламенту роботи двадцять четвертої
сесії міської ради сьомого скликанн
Буряк В.В. - міський голова
/регламент додається: за - 50, проти - 2, утримались -0, не
голосували - 9/
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СЛУХАЛИ
ВИСТУПИЛИ

5.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

6.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
7.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Звіт постійних комісій
Басов Олексій Юрійович – голова постійної комісії з
питань екології
Зайцев Вячеслав Олексійович – голова постійної комісії з
питань освіти, культури, спорту, молоді та туризму
/інформаця прийнята до відома/
Про План роботи Запорізької міської ради на перше
півріччя 2018 року.
Пидироч Руслан Олександрович - секретар міської ради
результати голосування: за - 53, проти 0, утримались - 0,
не голосувало - 6
Про делегування виконавчому комітету Запорізької
міської ради повноважень щодо погодження інвестиційної
програми публічного акціонерного товариства "МОТОР
СІЧ".
Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
заяви депутатів про конфлікт інтересів
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
редакційна правка, Германюка Олега Борисовича дапутата від фракці "Самопоміч"
результати голосування: за - 21, проти-3, утримались 21,
не голосувало-16 не прийнята
/рiшення 6 додається: за -43, проти -1, утримались -2, не
голосувало -15/
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)
Волобуєв Володимир Олександрович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 7 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не
голосувало -5/
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8.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
9.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
10.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
11.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

12.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

Про внесення змін до міської цільової програми
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, організація
рятування на водах на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 21.12.2016 №36 /зі змінами/.
Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 8 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало - 8/
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).
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 9 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало - 10/
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)
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 10 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не
голосувало -4/
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).
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 11 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не
голосувало -4/
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).
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
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ВИРІШИЛИ:
13.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
14.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
15.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 12 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не
голосувало -6/
Про внесення змін до програм "Освіта на 2016-2018 роки",
"Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки",
"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).
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 13 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не
голосувало -6/
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)
Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка, Трюхан Даріі Аркадіївни - депутата від
фракції "Самопоміч"
результати голосування: за - 49, проти - 1, утримались - 6,
не голосувало - 5 - прийнята
/рiшення 14 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 2, не
голосувало - 5/
Про внесення змін до Програми відшкодування
відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових
установах короткостроковими кредитами, що надаються
об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та
житлово-будівельним кооперативам на реалізацію
енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному
господарстві на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням
Запорізької міської ради від 21.12.2016 №6 (зі змінами та
доповненнями).
Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
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ВИРІШИЛИ:
16.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
17.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

18.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
19.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
20.

СЛУХАЛИ:

голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 15 додається: за - 58, проти -0, утримались - 0, не
голосувало - 3/
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016
№8 "Про затвердження Програми проведення в
м.Запоріжжі Покровського ярмарку з нагоди святкування
Дня міста у 2017 році".
Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 16 додається: за - 55, проти - 0, утримались - 1, не
голосувало - 5/
Про внесення змін до Програми сприяння молодіжного
руху "Молодь для міста" на 2017-2018 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 21.12.2016 №23 (зі змінами).
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 17 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 1, не
голосувало - 6/
Про внесення змін до Міської цільової програми
"Фінансова підтримка комунального підприємства
"Муніципальна телевізійна мережа" (Телеканал "Z"),
затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015.
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 18 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 2, не
голосувало - 5/
Про внесення змін до Міської цільової програми
забезпечення працездатності систем об'єктивного
відеоспостереження
у
м.Запоріжжі,
затвердженої
рішенням міської ради від 25.12.2015 №5 (зі змінами)
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 19 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 3, не
голосувало - 6/
Про внесення змін до Програми "Запорізька
Муніципальна Інтегрована Система Обробки Інформації",
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
21.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
22.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

23.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

затвердженої рішенням міської ради від 30.06.2016 №45
(зі змінами)
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 20 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 3, не
голосувало - 5/
Про внесення змін до Програми підтримки діяльності
органів самоорганізації населення міста Запоріжжя,
затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №26.
Маєр Федір Миколайович - голова районної адміністрації
міської ради по Шевченківському району
Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
/рiшення 21 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 2, не
голосувало - 6/
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016
№ 30 "Про затвердження міської цільової програми
"Безпечне місто Запоріжжя".
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 22 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 5, не
голосувало - 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
міського
електротранспорту "Запоріжелектротранс" ( зі змінами).
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка,
результати голосування за - 21, проти - 3, утримались - 17,
не голосувало - 20- не прийнята
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від
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ВИРІШИЛИ:
24.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
25.

СЛУХАЛИ:

фракції "УКРОП"
Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
редакційна правка, Максимова Володимира Степановича депутата від фракції ВО "Батьківщина"
результати голосування за - 16, проти - 11, утримались - 16
не голосувало 18 - не прийнята
Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Балашов Сергій Михайлович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
/рiшення 23 додається: за - 39, проти - 4, утримались - 14,
не голосувало - 4/
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).
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
/рiшення 24 додається: за -43, проти -1, утримались -14, не
голосувало -3/
Про внесення змін до "Програми використання коштів
депутатського фонду у 2017 році", затвердженої рішенням
міської ради від 21.12.2016 №27 (зі змінами)
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ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
26.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

27.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:

ВИРІШИЛИ:
28.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка, Трюхан Даріі Аркадіївни - депутата від
фракції "Самопоміч"
результати голосування за - 54, проти - 0, утримались - 0,
не голосувало - 7- прийнята
/рiшення 25 додається: за - 58, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало - 3/
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).
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
рiшення 26 додається: за - 55, проти - 0, утримались - 2, не
голосували - 4/
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
Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
редакційна
правка,
Ніколаєнко
Олександра
Олександровича - депутата від фракції "Опозиційний
блок"
результати голосування за - 54, проти - 0, утримались - 0,
не голосувало - 7 - прийнята
Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
/рiшення 27 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не
голосували -4/
Про внесення змін до програми "Програма соціального
захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у м.Запоріжжі на 2016-2018 роки",
затвердженої рішенням міської ради від 25.08.2016 №32
(зі змінами).
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
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ВИРІШИЛИ:
29.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
30.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
31.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

32.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 28 додається: за -47, проти -0, утримались -0, не
голосували -13/
Про внесення змін до Програми "Забезпечення дитячих
будинків сімейного типу необхідними меблями,
побутовою технікою та іншими предметами тривалого
вжитку на 2016-2018 роки" затвердженої рішенням міської
ради від 25.08.2016 №33 (зі змінами).
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 29 додається: за -49, проти -0, утримались -1, не
голосували -11/
Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та
комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020
роки
Волобуєв Володимир Олександрович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
/рiшення 30 додається: за -52, проти -0, утримались -3, не
голосували -6/
Про затвердження "Програми розвитку первинної
медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя на 2018 рік"
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 31 додається: за -56, проти -0, утримались -1, не
голосували -4/
Про затвердження Програми Зайнятості населення міста
Запоріжжя на 2018-2020 роки.
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 32 додається: за -52, проти -0, утримались -2, не
голосували -7/
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33.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
34.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
35.

СЛУХАЛИ:

Про затвердження "Програми фінансування заходів з
питань сім'ї та молоді на 2018 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).
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
редакційна правка, Костенко Ірини Борисівни - депутата
від фракції ВО "Батьківщина"
результати голосування за - 18, проти - 6, утримались - 18,
не голосувало - 19 - не прийнята;
редакційна правка, Германюка Олега Борисовича депутата від фракції "Самопоміч"
результати голосування за - 13, проти -10, утримались - 14,
не голосувало - 24 - не прийнята
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Кривцов Андрій Іванович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
/рiшення 33 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 10,
не голосувало - 6/
Про затвердження міської цільової програми запобігання і
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, організація рятування на водах на
2018-2020 роки.
Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 34 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало - 9/
Про затвердження міської програми "Програма охорони
пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 2018-2022
роки" та 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
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ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
36.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:

доповненнями)" та 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)".
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
редакційна правка, Костенко Ірини Борисівни - депутата
від фракції ВО "Батьківщина"
результати голосування за - 45, проти - 0, утримались -1,
не голосувало - 15- прийнята
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
/рiшення 35 додається: за - 53, проти -0, утримались - 1, не
голосувало - 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
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від
фракції "Солідарність"
Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
редакційна правка, Тарана Романа Олеговича - депутата
від фракції "Наш край"
результати голосування за - 48, проти - 1, утримались - 2,
не голосувало – 10 - прийнята
Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції
"Наш край"
Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської
ради від фракції "Солідарність"
Константинова Катерина Андріївна - депутат міської ради,
позафракційна
/рiшення 36 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 3, не
голосувало - 9/
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37.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

38.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

39.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

40.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
41.

СЛУХАЛИ:

Про
затвердження
Міської
цільової
програми
забезпечення членства Запорізької міської ради в
Асоціаціях.
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
заява депутата щодо конфлікту інтересів
/рiшення 37 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 2, не
голосувало - 8/
Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста
на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради
від 21.12.2016 №24 (зі змінами).
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
заява щодо конфлікту інтересів
/рiшення 38 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 2, не
голосувало - 8/
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.
Волобуєв Володимир Олександрович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 39 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 7, не
голосувало - 13/
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.
Онода Костянтин Костянтинович - голова районної
адміністрації міської ради по Дніпровському району
/рiшення 40 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 3, не
голосувало - 13/
Про затвердження Програми відшкодування відсоткових
ставок за залученими в кредитно-фінансових установах
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
42.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
43.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

44.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

45.

СЛУХАЛИ:

кредитами, що надаються об'єднанням співвласників
багатоквартирних будинків та житлово-будівельним
кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в
житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки.
Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 41 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало - 7/
Про затвердження Програми муніципальної аварійної
служби,
муніципальної
служби
з
технічного
обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та
"Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на 2018-2020 роки.
Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
заява щодо конфлікту інтересів
/рiшення 42 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 10,
не голосувало - 9/
Про затвердження Програми "Про фінансування
природоохоронних заходів за рахунок екологічних
надходжень на 2018-2020 роки".
Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 43 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 3, не
голосувало - 9/
Про затвердження Програми фінансування деяких заходів
щодо сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік.
Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 44 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 5, не
голосувало - 7/
Про затвердження Програми проведення в м. Запоріжжі
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
46.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

47.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
48.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
49.

СЛУХАЛИ:

Покровського ярмарку з нагоди святкування Дня міста у
2018 році.
Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 45 додається: за - 38, проти - 0, утримались - 11,
не голосувало - 11/
Про затвердження Міської цільової програми надання
автотранспортних та господарських послуг структурним
підрозділам та виконавчому комітету міської ради
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 46 додається: за -42, проти -0, утримались -6, не
голосували -12/
Про затвердження Міської цільової програми організації
та відзначення в м.Запоріжжі загальнодержавних, міських
та районних свят, державних пам`ятних дат та історичних
подій на 2018 рік
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 47 додається: за -44, проти -0, утримались -5, не
голосували -11/
Про затвердження Міської цільової програми підтримки
засобу масової інформації місцевого значення - КП
"Редакція газети "Запорозька Сiч".
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
редакційна правка, Костенко Ірини Борисівни - депутата
від фракції ВО "Батьківщина"
результати голосування: за - 19, проти - 0, утримались - 22,
не голосувало - 19 - не прийнята
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
/рiшення 48 додається: за -34, проти -1, утримались -15, не
голосували -10/
Про затвердження Міської цільової програми "Фінансова
підтримка комунального підприємства "Муніципальна
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
50.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
51.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

52.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

телевізійна мережа" (Телеканал "Z").
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 49 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 4, не
голосувало - 6/
Про затвердження міської цільової програми з організації
та проведення заходів для мешканців Заводського району
за місцем проживання.
Баєв Андрій Іванович - голова районної адміністрації
міської ради по Заводському району
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Кривцов Андрій Іванович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Константинова Катерина Андріївна - депутат міської ради,
позафракційна
Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради
від фракції "Опозиційний блок"
Полухін Володимир Федорович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
/рiшення 50 додається: за - 39, проти - 2, утримались - 8, не
голосувало - 11/
Про внесення змін до "Програми підтримки
муніципального рейтингу", затвердженої рішенням
міської ради від 26.02.2016 №23 (зі змінами).
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 51 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 3, не
голосувало - 10/
Про затвердження Програми використання коштів
цільового фонду міської ради на 2018 рік.
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 52 додається: за -47, проти -0, утримались -4, не
голосували -9/
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53.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
54.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

55.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

56.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

57.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

Про затвердження Програми використання коштів
депутатського фонду у 2018 році.
Малиш Анатолій Миколайович - член виконавчого
комітету
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
редакційна правка, результати голосування за - 33 ,
проти - 0, утримались - 13, не голосувало - 13 - прийнята
Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції
"Солідарність"
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 53 додається: за -39, проти -0, утримались -4, не
голосували -17/
Про Програму економічного і соціального розвитку
м.Запоріжжя на 2018 рік.
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 54 додається: за -48, проти -0, утримались -2, не
голосували -10/
Про бюджет міста на 2018 рік.
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 55 додається: за - 57, проти - 0, утримались - 1, не
голосувало - 2/
Про обслуговування коштів бюджету міста в частині
бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних
установ в установах банків державного сектору.
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 56 додається: за -52, проти -0, утримались -1, не
голосували -6/
Про затвердження Стратегії розвитку міста Запоріжжя до
2028 року.
Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
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ВИРІШИЛИ:
58.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

59.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
60.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:

фракції "Опозиційний блок"
редакційна правка, Васильчука Геннадія Миколайовича депутата від фракції "Солідарність"
результати голосування за - 43, проти - 1, утримались - 8,
не голосувало - 7 - прийнята
Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської
ради від фракції "Солідарність"
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції
"Об'єднання "Самопоміч"
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
/рiшення 57 додається: за -53, проти -0, утримались -3, не
голосували -3/
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2015
№6 "Про встановлення податку на майно (в частині плати
за землю)"
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
заяви депутатів щодо конфлікту інтересів
/рiшення 58 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 6, не
голосувало - 7/
Про надання згоди на прийняття до комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя завершених
будівництвом об'єктів дорожньої інфраструктури,
розташованих на території Заводського району
м.Запоріжжя.
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 59 додається: за - 58, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало - 1/
Про затвердження Положення про Запорізький міський
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
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ВИРІШИЛИ:
61.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
62.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
63.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

64.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
65.

СЛУХАЛИ:

голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 60 додається: за - 57, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало - 2/
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від
28.02.2017 №80 "Про діяльність Запорізького міського
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)" (зі змінами).
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 61 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало - 6/
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від
30.08.2017 №78 "Про внесення змін до рішення
Запорізької міської ради від 29.05.2013 №21 "Про надання
адміністративних послуг в м.Запоріжжя" (зі змінами)".
Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 62 додається: за -51, проти -0, утримались -3, не
голосували -5/
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016
№97 "Про затвердження плану підготовки регуляторних
актів на 2017 рік".
Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 63 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало- 7/
Про відмову від першочергового права купівлі частини
квартири спільного заселення за адресою: вул.Незалежної
України, 58 та частини нежитлового приміщення по
пр.Соборному, 232.
Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 64 додається: за -53, проти -0, утримались -1, не
голосували -5/
Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2016
№36 "Про структуру виконавчих органів Запорізької
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ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
66.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

67.

СЛУХАЛИ
ДОПОВІДАЧ:

міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької
міської ради та її виконавчих органів" (зі змінами).
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
редакційна правка, Константинової Катерини Андріївни –
депутата, позафракційна
результати голосування за - 19, проти - 0, утримались - 17,
не голосувало - 23 - не прийнята
Константинова Катерина Андріївна - депутат міської ради,
позафракційна
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської
ради від фракції "Солідарність"
Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
/рiшення 65 додається: за - 35, проти - 0, утримались - 12,
не голосувало - 12/
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення - будинкового комітету по вул.Червоній, 22.
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 66 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не
голосували -4/
Про
запровадження
в
місті
Запоріжжі
багатофункціональної електронної пластикової картки
«Картка Запоріжця»
Константинов Олександр Олександрович депутат міської
ради від фракції «Солідарність»
/рішення не прийнято: за- 24, проти - 0, утримались
18, не голосували - 17/
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68.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
69.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

70.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

71.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про загальноміську багатофункціональну електронну
картку "Картка Запоріжця".
Лученко Андрій Іванович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
редакційна правка, Орєшкіна Юрія Ігоровича - депутата
від фракції "Опозиційний блок"
результати голосування: за - 41, проти - 0, утримались - 1,
не голосувало – 17 - прийнята
Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
/рiшення 67 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало - 14/
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від
26.04.2017 №46.
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
/рiшення не прийняте: за - 20, проти - 3, утримались -16, не
голосувало 20/
Про затвердження Порядку здійснення допорогових
закупівель.
Константинова Катерина Андріївна - депутат міської ради,
позафракційна
Константинова Катерина Андріївна - депутат міської ради,
позафракційна
/рiшення не прийняте: за -23, проти - 2, утримались - 20, не
голосувало 14/
Про затвердження переліку об'єктів комунальної
власності м. Запоріжжя, що підлягають приватизації.
Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
/рiшення 68 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 2, не
голосувало - 5/
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72.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
73.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

74.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
75.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

76.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:

Про відмову в включенні об'єкта права комунальної
власності - нежитлового приміщення № 131 першого
поверху (літ. А-5) площею 13,3 кв.м за адресою: м.
Запоріжжя, вул. Європейська, 4 до переліку об'єктів, що
підлягають приватизації.
Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
/рiшення не прийняте: за - 3, проти - 3, утримались - 24, не
голосувало - 29/
Про затвердження Порядку проведення капітальних
ремонтів у багатоквартирних житлових будинках усіх
форм власності м. Запоріжжя на умовах співфінансування
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
/рiшення не прийняте: за - 21, проти - 0, утримались - 15,
не голосувало - 23/
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".
Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
/рішення не прийнято за - 26, проти - 0, утримались - 18,
не голосувало - 15/
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації.
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 81 додається: за -38, проти -0, утримались -6, не
голосували -15/
Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької
міської ради з питань затвердження землевпорядної
документації.
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського

44

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
77.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
78.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
заяви депутатів щодо конфлікту інтересів
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
Сколибог Юлія Олександрівна - начальник управління з
питань земельних відносин
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
/рiшення 82 додається: за -38, проти -0, утримались -4, не
голосували -17/
Про затвердження Порядку відрахувань та встановлення
розміру частки (частини) прибутку для підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної
громади міста.
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
редакційні правки, Константинової Катерини Андріївни депутата позафракційна
№1 результати голосування: за - 17, проти - 1,
утримались - 16, не голосувало 25 - не прийнята
№2 результати голосування: за - 24, проти - 1,
утримались - 17, не голосувало - 17 - не прийнята
№3 результати голосування: за - 22, проти - 2,
утримались - 20, не голосувало - 15 - не прийнята
№4 результати голосування: за - 19, проти - 1,
утримались - 22, не голосувало - 17 - не прийнята
№5 результати голосування: за - 23, проти - 0,
утримались - 21, не голосувало - 15 - не прийнята
/рiшення 69 додається: за - 44, проти - 1, утримались - 6, не
голосувало - 8/
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016
№94 "Про прийняття благодійної пожертви".
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 70 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 5, не
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голосувало - 2/
79.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

80.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

81.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

82.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
83.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:

Про внесення доповнень до рішення міської ради від
22.11.2017 №32 "Про затвердження плану підготовки
регуляторних актів на 2018 рік".
Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 71 додається: за -47, проти -0, утримались -3, не
голосували -8/
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення - будинкового комітету по вул.Українській, 92.
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 72 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 3, не
голосувало - 2/
Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів по м.
Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання особи,
засуджені до громадських робіт у 2018 році.
Волобуєв Володимир Олександрович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 73 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 3, не
голосувало - 3/
Про визнання таким, що втратило чинність рішення
Запорізької міської ради від 31.01.2007 №8 "Про
затвердження зведеного переліку раніше затверджених
пам'яток архітектури та містобудування і щойно
виявлених об'єктів культурної спадщини архітектури та
містобудування м.Запоріжжя".
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 74 додається: за -52, проти -0, утримались -3, не
голосували -3/
Про підтримку електронної петиції щодо надання знижки
студентам денної форми навчання.
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
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ВИРІШИЛИ:
84.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:
ВИРІШИЛИ:

85.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

86.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
87.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ради
/рiшення не прийняте: за - 19, проти - 0, утримались - 31,
не голосувало - 8/
Про підтримку електронної петиції щодо збільшення
кількості транспорту в напрямку Шевченківського
району.
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
/рiшення 75 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 1, не
голосувало - 12/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Кабінету Міністрів України щодо збереження культурної
спадщини.
Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від
фракції "Солідарність"
/рiшення 76 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 6, не
голосувало - 8/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Прем'єр-міністра та Кабінету Міністрів України з приводу
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2018 рік".
Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від фракції
"Нова політика"
/рiшення 77 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не
голосували -4/
Про створення комунального підприємства "Запорізький
центр диспетчеризації громадського транспорту".
Нагіх Костянтин Валерійович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від
фракції "УКРОП"
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ВИРІШИЛИ:
88.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
89.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Міський голова

Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
/рiшення 78 додається: за - 36, проти - 5, утримались - 7, не
голосувало - 10/
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 Міністерства охорони здоров'я України".
Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції
"Об'єднання "Самопоміч"
/рiшення 79 додається: за - 34, проти - 1, утримались - 15,
не голосувало - 7/
Про програму "Дорога до школи" на 2018-2020 роки.
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
/рiшення 80 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 4, не
голосувало - 11/

В.В.Буряк

