
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №26 

двадцять шостої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №26 

м.Запоріжжя 28.02.2018 

засідання почалось о 11 годині 00 хвилин 

засідання закінчилось о 21 годині 50 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 59 

  запрошені 45 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 ВИСТУПИВ: Мазурік Роман Володимирович – керівник Запорізької 

міської прокуратури  №2  
  Бутенко Ірина Олександрівна – керівник Запорізької 

міської прокуратури № 1  
  Сірий Дмитро Вікторович – депутат міської ради, 

позафракційний  
  Прихожанов Валерій Олександрович – керівник 

Запорізької міської  прокуратури № 3 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять шостої  

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

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного двадцять шостої питання: 
 1. Про секретаріат двадцять шостої сесії міської ради. 
 2. Про лічильну комісію двадцять шостої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію двадцять шостої 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)  
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 5. 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)  

 6. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№31 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя на 2018 рік"  

 7. 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)  

 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№35 "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)"  

 9. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №30 (зі змінами та доповненнями)  

 10. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №4  

 11. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2018 рік", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №52. 
 12. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №53  

 13. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 

2017 рік. 
 14. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№55 "Про бюджет міста на 2018 рік"  
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 15. Про затвердження звіту про виконання 

проектів-переможців Громадського бюджету  по об'єкту 

"Облаштування спортивного майданчику по 

вул.Автозаводській в м. Запоріжжя за проектом 

"Здоров'я - це найбільший скарб". 
 16. Про затвердження звіту про виконання 

проекту-переможця Громадського бюджету 

"Будівництво "Алеї випускників" в парку "Трудової 

слави" в м.Запоріжжя". 
 17. Про затвердження звіту про виконання 

проектів-переможців Громадського бюджету у місті 

Запоріжжі районною адміністрацією Запорізької міської 

ради по Хортицькому району. 
 18. Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації  

 19. Про затвердження містобудівної документації - "План 

зонування території м.Запоріжжя". 
 20. Про погодження інвестиційної програми поводження з 

твердими побутовими відходами товариства з 

обмеженою відповідальністю "Умвельт-Запоріжжя" на 

2017 рік. 
 21. Про передачу зовнішніх мереж тепло- водопостачання. 
 22. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 
 23. Про створення комунального підприємства "Інститут 

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

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки. 
 25. Про результати перевірки фінансово-економічної 

діяльності комунального підприємства "Управління 

капітального будівництва". 
 26. Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в 

історичних ареалах міста  

 27. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 28. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 29. Різне 
  Результати голосування: за – 54 , проти -0, утримались - 0, 
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не голосували - 5 

   

 СЛУХАЛИ: ВИСТУПИЛИ : 

Буряк В.В. - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з порядку денного №21, 22, 23, 24, 25,26 

  Результати голосування: за - 57, проти -0, утримались -0, 

не голосували - 3 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
   

  1. Про внесення змін до програми "Фізична культура та 

спорт на 2016-2018 роки", затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №33 "Про затвердження  

"Програми фінансування заходів з питань сім'ї та 

молоді на 2018 рік", "Міської програми підтримки 

обдарованої молоді м.Запоріжжя на 2018 рік" та про 

внесення змін до рішень міської ради від 25.12.2015 

№18, від 31.01.2014 №27 (зі змінами та 

доповненнями)". 
   Результати голосування: за-56, проти- 0, 

утрималось-3, не голосувало -1 

  2. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 20.12.2017 №43 "Про затвердження 

Програми "Про фінансування природоохоронних 

заходів за рахунок екологічних надходжень на 

2018-2020 роки". 
   Результати голосування: за-47, проти- 0, 

утрималось-5, не голосувало -8 

  3. Про міську цільову Програму розширення мережі 

філій Центру надання адміністративних послуг у 

м.Запоріжжі (у новій редакції). 
   Результати голосування: за -44, проти- 0, 

утрималось-8, не голосувало - 8 

  4. Про надання дозволу ДО "КОМБІНАТ "ЗІРКА" на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Республіканській, 127 для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій (КВЦПЗ 12.08). 
   Результати голосування: за-38, проти- 0,утрималось

-15, не голосувало -7 

  5. Про відмову ДО "КОМБІНАТ "ЗІРКА" у наданні 
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дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  по вул. 

Республіканській, 127 для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій 

(КВЦПЗ 12.08). 
   Результати голосування: за-40, проти- 0, 

утрималось-11, не голосувало -9 

  6. Про надання дозволу гр.Макаровій Т.М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Бурденка, навпроти жилих 

будинків по вул.Бурденка,7/1 та вул.Бурденка,7/2 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 
   Результати голосування: за-32, проти- 0, 

утрималось-13, не голосувало -15 

  7. Про відмову гр.Макаровій Т.М. в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Бурденка, навпроти жилих 

будинків по вул.Бурденка,7/1 та вул.Бурденка,7/2 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 
   Результати голосування: за-38, проти- 0, 

утрималось- 13, не голосувало -9 

  8. Про внесення змін до рішення міської ради від 

20.12.2017 №73 "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-51, проти- 0, 

утрималось-5, не голосувало - 4 

  9. Про надання комунальному підприємству 

"Міжнародний аеропорт Запоріжжя" дозволу на 

залучення кредиту для реалізації проекту 

"Будівництво пасажирського терміналу та 

обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському 

районі м. Запоріжжя". 
   Результати голосування: за-48, проти-0, 

утрималось-1, не голосувало - 11 
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  10. Про затвердження містобудівної    документації - д

етальний план території міста Запоріжжя в районі 

вулиці Військбуд для забезпечення учасників 

антитерористичної операції та сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції земельними 

ділянками. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -3 

  11. Про затвердження містобудівної 

документації - детальний план території міста 

Запоріжжя в районі Донецького шосе та вздовж 

вулиці Етюдної для забезпечення учасників 

антитерористичної операції та сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції земельними 

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

утрималось-0, не голосувало - 7 

  12. Про підтримку електронної петиції №2208 щодо 

підготовки звернення до Кабінету міністрів України 

та Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг відносно ситуації, яка склалась навколо ПАТ 

"Запоріжжяобленерго". 
   Результати голосування: за-36, проти- 14, 

утрималось-1, не голосувало -9 

  13. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету міністрів України та Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг відносно 

ситуації, яка склалась навколо ПАТ 

"Запоріжжяобленерго". 
   Результати голосування: за-47, проти- 0, 

утрималось-7, не голосувало - 6 

  14. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Генерального прокурора України та Міністра 

внутрішніх справ щодо розгляду питання внесення 

змін до Закону України "Про заборону грального 

бізнесу в Україні" . 
   Результати голосування: за-42, проти- 0, 

утрималось- 9, не голосувало -9 

  15. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
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Президента України, Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України про затвердження нової 

програми "Річковий транспорт м.Запоріжжя". 
   Результати голосування: за-50, проти- 0, 

утрималось-4, не голосувало -6 

  16. Про проведення громадських слухань. 
   Результати голосування: за-37, проти- 2, 

утрималось-2, не голосувало - 19 

  17. Про підтримку електронної петиції у підтримку 

Проекту "Сучасний центр міста", який включає 

будівництво нового торгівельно-розважального 

центру та благоустрій сучасного парку відпочинку в 

м.Запоріжжі. 
   Результати голосування: за-50, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 10 

  18. Про надання допомоги Копійці М.В. на лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0,утрималось

-0, не голосувало -3 

  19. Про надання допомоги Жук Т.О. на лікування. 
   Результати голосування: за-55, проти- 0,утрималось

-0, не голосувало -5 

  20. Про надання допомоги Чужась Л.О. на лікування. 
   Результати голосування: за-49, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -11 

  21. Про надання допомоги Тармаковій О.В. на лікування 

чоловіка Тармакова В.І.  

   Результати голосування: за-52, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 8 

  22. Про надання допомоги Рудаченко Ю.С. на лікування 

матері Петренко А.М.  

   Результати голосування: за-54, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 6 

  23. Про надання допомоги Андросовій О.А. на 

лікування сина Богомолова І.О. 
   Результати голосування: за-54, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -6 

  24. Про надання допомоги Семенко Н.О. на лікування 

сина Семенка З.В.  

   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -3 

  25. Про надання допомоги Сидоркіній З.В. на лікування 

сина Жулинського В.О.  
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   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 3 

  26. Про надання допомоги Михайловій А.С. на 

лікування сина Михайлова М.А.  

   Результати голосування: за-58, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -2 

  27. Про надання допомоги Пачколіну Ю.Е. на 

лікування. 
   Результати голосування: за-58, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -2 

  28. Про надання допомоги Волковій Н.Г. на лікування. 
   Результати голосування: за-58, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -2 

  29. Про надання допомоги Алексеєнку К.О. на 

лікування. 
   Результати голосування: за-58, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 2 

  30. Про надання допомоги Бойко І.Л. на лікування сина 

Бойка А.В.  

   Результати голосування: за-58, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 2 

  31. Про надання допомоги Воробйовій Н.Є. на 

лікування  

   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 3 

  32. Про надання допомоги Катрич В.В. на лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 3 

  33. Про надання допомоги Квачовій Н.В. на лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 3 

  34. Про надання допомоги Кирику С.Ю. на лікування 

доньки Кирик Н.С.  

   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -3 

  35. Про надання допомоги Клименюку О.В. на 

лікування доньки Клименюк Н.О.  

   Результати голосування: за-55, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -5 

  36. Про надання допомоги Клеменчуку О.О. на 

лікування сина Клеменчука С.О.  

   Результати голосування: за-58, проти- 0, 



10 

утрималось-0, не голосувало - 2 

  37. Про надання допомоги Котляревській Т.В. на 

лікування доньки Котляревської Л.М.  

   Результати голосування: за-54, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 6 

  38. Про надання допомоги Кринициній В.П. на 

лікування  

   Результати голосування: за-57, проти- 1, 

утрималось-0, не голосувало - 2 

  39. Про надання допомоги Логвин Н.В. на лікування 

сина Логвина В.Д.  

   Результати голосування: за-56, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 4 

  40. Про надання допомоги Любомудрову О.М. на 

лікування. 
   Результати голосування: за-58, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 2 

  41. Про надання допомоги Ляшенко Г.О. на лікування. 
   Результати голосування: за-58, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -2 

  42. Про надання допомоги Мельник О.М. на лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -3 

  43. Про надання допомоги Нікітіній Т.О. на лікування. 
   Результати голосування: за-56, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -4 

  44. Про надання допомоги Нітченко Я.В. на лікування 

сина Нітченка Б.А.  

   Результати голосування: за-55, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -5 

  45. Про надання допомоги Одинцову Г.В. на лікування. 
   Результати голосування: за-55, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -5 

  46. Про надання допомоги Окунєвій М.А. на лікування. 
   Результати голосування: за-58,  проти- 0 , 

утрималось-0, не голосувало -2 
  47. Про надання допомоги Пересипкіну О.М. на 

лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -3 

  48. Про надання допомоги Поддубному С.П. на 

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

утрималось-0, не голосувало -5 

  49. Про надання допомоги Розумному П.В. на лікування 

сина Розумного Г.П.  

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

-0, не голосувало -5 

  50. Про надання допомоги Сахно В.М. на лікування. 
   Результати голосування: за-53, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 7 

  51. Про надання допомоги Сікачу М.В. на лікування 

матері Сікач Т.О.  

   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -3 

  52. Про надання допомоги Твердохлібову О.Г. на 

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

утрималось-0, не голосувало -5 

  53. Про надання допомоги Чабановій Л.П. на лікування 

сина Чабанова О.В.  

   Результати голосування: за-52, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -8 

  54. Про надання допомоги Гужві Л.П. на лікування 

чоловіка Гужви В.І. 
   Результати голосування: за-55, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -5 
 

  55. Про надання допомоги Барабану І.І. на лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -3 

  56. Про надання допомоги Горбань Т.Л. на лікування. 
   Результати голосування: за-58, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -2 

  57. Про надання допомоги Яковлевій Л.В. на лікування 

сина Яковлева К.Е. 
   Результати голосування: за-53, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 7 

  58. Про надання допомоги Пахущій О.В. на лікування. 
   Результати голосування: за-54, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -6 

  59. Про надання допомоги Паровишнику М.В. на 

лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0, 
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утрималось-0, не голосувало -3 

  60. Про надання допомоги Сенченку В.М. на лікування. 
   Результати голосування: за-54, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 6 

  61. Про надання допомоги Анохіній Л.Г. на лікування. 
   Результати голосування: за-55, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -5 

  62. Про надання допомоги Федорченко Ю.В. на 

лікування матері Мерхель О.М. 
   Результати голосування: за-55, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -5 

  63. Про надання допомоги Пухляк І.О. на лікування. 
   Результати голосування: за-55, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 5 

  64. Про надання допомоги Діденку Я.В. на лікування 

сина Діденка М.Я. 
   Результати голосування: за-59, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -1 

  65. Про надання допомоги Дарвіній М.О. на лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -3 

  66. Про надання допомоги Савченку І.В. на лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -3 

  67. Про надання допомоги Швецову Д.М. на лікування 

сина Швецова Є.Д. 
   Результати голосування: за-56, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -4 

  68. Про надання допомоги Ященко І.С. на лікування. 
   Результати голосування: за-56, проти- 0,утрималось

-0, не голосувало -4 

 ВИСТУПИВ:  Гординський В.Г. депутат міської ради від фракції 

«Нова політика» 

Включити до порядку денного питання : 
  69. Про надання допомоги Богославській Н.Д. на 

лікування сина Лехасенка О.А. 
   Результати голосування: за-57, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 3 

  70. Про надання допомоги Остапенко Т.І. на лікування 

сина Литвиненка З.К. 
   Результати голосування: за-54, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало - 6 
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 ВИСТУПИВ:  Максимов В.С. – депутат міської ради від фракції 

«ВО «Батьківщина» 

Включити до порядку денного питання: 
  71. Про надання допомоги Пустиннік В.В. на лікування 

сина Пустинніка Е.В. 
   Результати голосування: за-56, проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало -4 

 ВИСТУПИВ:  Сірий Д.В. – депутат міської ради, позафракційний 

Включити до порядку денного питання: 
  72. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

депутатів Верховної Ради України щодо розподілу 

очікуваних субвенцій з державного 

бюджету-місцевим бюджетам на здійснення заходів 

з соціально-економічного розвитку окремих 

територій на 2018 рік 

   Результати голосування: за-39, проти- 3,утрималось

-3, не голосувало -15 
 

 ВИСТУПИВ:  Буряк В.В. – міський голова  

Після погоджувальної ради пропозиції: 

1. Розглянути додаткові питання № 18 - 71  

в першу чергу  

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

не голосувало - 5 

  2. Розглянути дод. питання№1-3 перед №14 

основногоо порядку денного,  

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

не голосувало - 5 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять шостої  

сесії міської ради  сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат двадцять шостої сесії міської ради. 
 2. Про лічильну комісію двадцять шостої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію двадцять шостої сесії міської 

ради. 
 4. Про надання допомоги Копійці М.В. на лікування. 
 5. Про надання допомоги Жук Т.О. на лікування. 
 6. Про надання допомоги Чужась Л.О. на лікування. 
 7. Про надання допомоги Тармаковій О.В. на лікування 

чоловіка Тармакова В.І.  

 8. Про надання допомоги Рудаченко Ю.С. на лікування 

матері Петренко А.М.   

 9. Про надання допомоги Андросовій О.А. на лікування 
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сина Богомолова І.О.  

 10. Про надання допомоги Семенко Н.О. на лікування сина 

Семенка З.В.  

 11. Про надання допомоги Сидоркіній З.В. на лікування сина 

Жулинського В.О.   

 12. Про надання допомоги Михайловій А.С. на лікування 

сина Михайлова М.А.   

 13. Про надання допомоги Пачколіну Ю.Е. на лікування. 
 14. Про надання допомоги Волковій Н.Г. на лікування. 
 15. Про надання допомоги Алексеєнку К.О. на лікування. 
 16. Про надання допомоги Бойко І.Л. на лікування сина 

Бойка А.В.  

 17. Про надання допомоги Воробйовій Н.Є. на лікування  

 18. Про надання допомоги Катрич В.В. на лікування. 
 19. Про надання допомоги Квачовій Н.В. на лікування. 
 20. Про надання допомоги Кирику С.Ю. на лікування доньки 

Кирик Н.С.  

 21. Про надання допомоги Клименюку О.В. на лікування 

доньки Клименюк Н.О.  

 22. Про надання допомоги Клеменчуку О.О. на лікування 

сина Клеменчука С.О.   

 23. Про надання допомоги Котляревській Т.В. на лікування 

доньки Котляревської Л.М.  

 24. Про надання допомоги Кринициній В.П. на лікування  

 25. Про надання допомоги Логвин Н.В. на лікування сина 

Логвина В.Д.  

 26. Про надання допомоги Любомудрову О.М. на лікування. 
 27. Про надання допомоги Ляшенко Г.О. на лікування. 
 28. Про надання допомоги Мельник О.М. на лікування. 
 29. Про надання допомоги Нікітіній Т.О. на лікування. 
 30. Про надання допомоги Нітченко Я.В. на лікування сина 

Нітченка Б.А.  

 31. Про надання допомоги Одинцову Г.В. на лікування. 
 32. Про надання допомоги Окунєвій М.А. на лікування. 
 33. Про надання допомоги Пересипкіну О.М. на лікування. 
 34. Про надання допомоги Поддубному С.П. на лікування. 
 35. Про надання допомоги Розумному П.В. на лікування сина 

Розумного Г.П.   

 36. Про надання допомоги Сахно В.М. на лікування. 
 37. Про надання допомоги Сікачу М.В. на лікування матері 

Сікач Т.О.  

 38. Про надання допомоги Твердохлібову О.Г. на лікування. 
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 39. Про надання допомоги Чабановій Л.П. на лікування сина 

Чабанова О.В.  

 40. Про надання допомоги Гужві Л.П. на лікування чоловіка 

Гужви В.І.  

 41. Про надання допомоги Барабану І.І. на лікування. 
 42. Про надання допомоги Горбань Т.Л. на лікування. 
 43. Про надання допомоги Яковлевій Л.В. на лікування сина 

Яковлева К.Е.  

 44. Про надання допомоги Пахущій О.В. на лікування.  

 45. Про надання допомоги Паровишнику М.В. на лікування. 
 46. Про надання допомоги Сенченку В.М. на лікування.  

 47. Про надання допомоги Анохіній Л.Г. на лікування.  

 48. Про надання допомоги Федорченко Ю.В. на лікування 

матері Мерхель О.М. 
 49. Про надання допомоги Пухляк І.О. на лікування.   

 50. Про надання допомоги Діденку Я.В. на лікування сина 

Діденка М.Я. 
 51. Про надання допомоги Дарвіній М.О. на лікування.  

 52. Про надання допомоги Савченку І.В. на лікування.  

 53. Про надання допомоги Швецову Д.М. на лікування сина 

Швецова Є.Д.  

 54. Про надання допомоги Ященко І.С. на лікування.  

 55. Про надання допомоги Богославській Н.Д. на лікування 

сина Лехасенка О.А. 
 56. Про надання допомоги Остапенко Т.І. на лікування сина 

Литвиненка З.К. 
 57. Про надання допомоги Пустиннік В.В. на лікування сина 

Пустинніка Е.В. 
 58. 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)  

 59. 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)  

 60. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№31 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя  на 2018 

рік"  

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

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

"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)  

 62. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№35 "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)"  

 63. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №30 (зі змінами та доповненнями)  

 64. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №4  

 65. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2018 рік", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №52. 
 66. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №53  

 67. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 

2017 рік. 
 68. Про внесення змін до програми "Фізична культура та 

спорт на 2016-2018 роки", затвердженої рішенням міської 

ради від 20.12.2017 №33 "Про затвердження  "Програми 

фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2018 рік", 

"Міської програми підтримки обдарованої молоді 

м.Запоріжжя на 2018 рік" та про внесення змін до рішень 

міської ради від 25.12.2015 №18, від 31.01.2014 №27 (зі 

змінами та доповненнями)". 
 69. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 
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екологічних надходжень на 2018-2020 роки". 
 70. Про міську цільову Програму розширення мережі філій 

Центру надання адміністративних послуг у м.Запоріжжі 

(у новій редакції). 
 71. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№55 "Про бюджет міста на 2018 рік"  

 72. Про затвердження звіту про виконання 

проектів-переможців Громадського бюджету  по об'єкту 

"Облаштування спортивного майданчику по 

вул.Автозаводській в м. Запоріжжя за проектом 

"Здоров'я - це найбільший скарб". 
 73. Про затвердження звіту про виконання 

проекту-переможця Громадського бюджету 

"Будівництво "Алеї випускників" в парку "Трудової 

слави" в м.Запоріжжя". 
 74. Про затвердження звіту про виконання 

проектів-переможців Громадського бюджету у місті 

Запоріжжі районною адміністрацією Запорізької міської 

ради по Хортицькому району. 
 75. Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації  

 76. Про затвердження містобудівної документації - "План 

зонування території м.Запоріжжя". 
 77. Про погодження інвестиційної програми поводження з 

твердими побутовими відходами товариства з 

обмеженою відповідальністю "Умвельт-Запоріжжя" на 

2017 рік. 
 78. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 79. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 80. Про надання дозволу ДО "КОМБІНАТ "ЗІРКА" на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Республіканській, 127 для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій (КВЦПЗ 

12.08). 
 81. Про відмову ДО "КОМБІНАТ "ЗІРКА" у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  по вул. Республіканській, 127 для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 
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транспортних послуг та допоміжних операцій (КВЦПЗ 

12.08). 
 82. Про надання дозволу гр.Макаровій Т.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул.Бурденка, навпроти жилих будинків по 

вул.Бурденка,7/1 та вул.Бурденка,7/2 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка). 
 83. Про відмову гр.Макаровій Т.М. в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Бурденка, навпроти жилих 

будинків по вул.Бурденка,7/1 та вул.Бурденка,7/2 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 84. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№73 "Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів 

по м. Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання 

особи, засуджені до громадських робіт у 2018 році". 
 85. Про надання комунальному підприємству "Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя" дозволу на залучення кредиту для 

реалізації проекту "Будівництво пасажирського 

терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4 у 

Шевченківському районі м. Запоріжжя". 
 86. Про затвердження містобудівної документації - детальни

й план території міста Запоріжжя в районі вулиці 

Військбуд для забезпечення учасників антитерористичної 

операції та сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції земельними ділянками. 
 87. Про затвердження містобудівної документації-детальний 

план території міста Запоріжжя в районі Донецького шосе 

та вздовж вулиці Етюдної для забезпечення учасників 

антитерористичної операції та сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції земельними ділянками. 
 88. Про підтримку електронної петиції №2208 щодо 

підготовки звернення до Кабінету міністрів України та 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг відносно 

ситуації, яка склалась навколо ПАТ 

"Запоріжжяобленерго". 
 89. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету міністрів України та Національної комісії, що 
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здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг відносно ситуації, яка склалась 

навколо ПАТ "Запоріжжяобленерго". 
 90. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх 

справ щодо розгляду питання внесення змін до Закону 

України "Про заборону грального бізнесу в Україні" . 
 91. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету 

Міністрів України про затвердження нової програми 

"Річковий транспорт м.Запоріжжя". 
 92. Про проведення громадських слухань. 
 93. Про підтримку електронної петиції у підтримку Проекту 

"Сучасний центр міста", який включає будівництво 

нового торгівельно-розважального центру та благоустрій 

сучасного парку відпочинку в м.Запоріжжі. 
 94. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

депутатів Верховної Ради України щодо розподілу 

очікуваних субвенцій з державного бюджету-місцевим 

бюджетам на здійснення заходів з 

соціально-економічного розвитку окремих територій на 

2018 рік 

   

  Результати голосування: за -58, проти -0, утримались -0, 

не голосували -2 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат двадцять шостої сесії міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

не голосували - 0/ 
   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію двадцять шостої сесії міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

не голосували - 0/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію двадцять шостої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

не голосували - 0/ 
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4 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
 ВИСТУПИЛИ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  протокольне доручення, Польовому Сергію 

Яковичу - директору департаменту з управління 

житлово-комунальним господарством міської ради 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення, Нікіфорову Олексію 

Вікторовичу - генеральному директору КП "Водоканал" 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради та Польовому 

Сергію Яковичу - директору департаменту з управління 

житлово-комунальним господарством міської ради 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення, Малиш Валентині 

Івановні - заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради та Греку Олександру 

Сергійовичу - генеральному директору Концерн  "МТМ"  

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення, Мішку Сергію 

Миколайовичу - першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

  Германюк Олег Борисович - 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" 

  Кальцев Володимир  Федорович - депутат міської ради 

від фракції "Наш край" 

  Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 
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  протокольне доручення, Чумаченку Ігорю 

Миколайовичу - голові постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, 

архітектури та земельних відносин 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення, Греку Олександру 

Сергійовичу - генеральному директору Концерну "МТМ" 

та Погребняк Юлії Валеріївні - директору департаменту 

освіти і науки 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 

  Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення, Власюку Олександру 

Олександровичу - начальник управління транспортного  

забезпечення та зв'язку міської ради та Біскупському 

Віктору  Григоровичу - директору КП "Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя"  

  Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення, Назаренко Павлу 

Вікторвичу - заступник директора департаменту 

архітектури та містобудування міської ради 

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення, Согоріну Андрію 

Анатолійовичу - голові постійної комісії міської ради з 
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питань депутатської діяльності, регламенту, законності, 

правопорядку та запобігання корупції, Чумаченко Ігорю 

Миколайовичу - голові постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, 

архітектури та земельних відносин міської ради, 

Назаренку Павлу Вікторовичу - заступнику директора 

департаменту архітектури та містобудування міської ради 

та Лученку І.М. – голові фракції «Опозиційний блок»  

   

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи двадцять шостої  

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

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за -38, проти -6, утримались -5, не 

голосували - 10/ 
 ВИСТУПИВ: Буряку В.В. – міський голова  

Після погоджувальної ради, пропозиція блочного 

голосування додаткових питань №18-71 

Результати голосування:за-44, проти – 0, утрималось-0, 

не голосувало – 9 

Блочне голосування додаткових питань №18-71 

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

не голосувало - 8 

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

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 4 додається/ 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Жук Т.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається:/ 
   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Чужась Л.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Тармаковій О.В. на лікування 

чоловіка Тармакова В.І.  

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 7 додається/ 
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10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Рудаченко Ю.С. на лікування 

матері Петренко А.М.   

 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 
   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Андросовій О.А. на лікування 

сина Богомолова І.О.  

 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 9 додається/ 
   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Семенко Н.О. на лікування сина 

Семенка З.В.  

 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається:/ 
   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сидоркіній З.В. на лікування сина 

Жулинського В.О.   

 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається/ 
   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Михайловій А.С. на лікування 

сина Михайлова М.А.   

 ДОПОВІДАЧ: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається / 
   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пачколіну Ю.Е. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається / 
   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Волковій Н.Г. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається / 
   

17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Алексеєнку К.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 
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ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається / 
   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бойко І.Л. на лікування сина 

Бойка А.В.  

 ДОПОВІДАЧ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається/ 
   

19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Воробйовій Н.Є. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається / 
   

20. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Катрич В.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається / 
   

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Квачовій Н.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається / 
   

22. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кирику С.Ю. на лікування доньки 

Кирик Н.С.  

 ДОПОВІДАЧ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається / 
   

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Клименюку О.В. на лікування 

доньки Клименюк Н.О.  

 ДОПОВІДАЧ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Клеменчуку О.О. на лікування 

сина Клеменчука С.О.   

 ДОПОВІДАЧ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається / 
   

25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Котляревській Т.В. на лікування 
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доньки Котляревської Л.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається/ 
   

26. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кринициній В.П. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Кривцов Андрій  Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається/ 
   

27. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Логвин Н.В. на лікування сина 

Логвина В.Д.  

 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається/ 
   

28. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Любомудрову О.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається/ 
   

29. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ляшенко Г.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається / 
   

30. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Мельник О.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається / 
   

31. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Нікітіній Т.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається/ 
   

32. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Нітченко Я.В. на лікування сина 

Нітченка Б.А.  

 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається/ 
   

33. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Одинцову Г.В. на лікування. 
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 ДОПОВІДАЧ: Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається / 
   

34. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Окунєвій М.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається/ 
   

35. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пересипкіну О.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається / 
   

36. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Поддубному С.П. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кривцов Андрій  Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається / 
   

37. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Розумному П.В. на лікування сина 

Розумного Г.П.   

 ДОПОВІДАЧ: Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається/ 
   

38. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сахно В.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається/ 
   

39. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сікачу М.В. на лікування матері 

Сікач Т.О.  

 ДОПОВІДАЧ: Маляренко Андрій Євгенович  - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається/ 
   

40. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Твердохлібову О.Г. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається / 
   

41. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Чабановій Л.П. на лікування сина 

Чабанова О.В.  
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 ДОПОВІДАЧ: Балашов Сергій  Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається/ 
   

42. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гужві Л.П. на лікування чоловіка 

Гужви В.І.  

 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається / 
   

43. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Барабану І.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається/ 
   

44. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Горбань Т.Л. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається / 
   

45. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Яковлевій Л.В. на лікування сина 

Яковлева К.Е.  

 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається / 
   

46. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пахущій О.В. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається/ 
   

47. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Паровишнику М.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається / 
   

48. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сенченку В.М. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається/ 
   

49. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Анохіній Л.Г. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 
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від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається / 
   

50. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Федорченко Ю.В. на лікування 

матері Мерхель О.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається/ 
   

51. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пухляк І.О. на лікування.   

 ДОПОВІДАЧ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається/ 
   

52. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Діденку Я.В. на лікування сина 

Діденка М.Я. 
 ДОПОВІДАЧ: Володьков Микола  Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається / 
   

53. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Дарвіній М.О. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається/ 
   

54. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Савченку І.В. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається/  

   

55. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Швецову Д.М. на лікування сина 

Швецова Є.Д.  

 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається/ 
   

56. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ященко І.С. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається/ 
   

57. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Богославській Н.Д. на лікування 

сина Лехасенка О.А. 
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 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Остапенко Т.І. на лікування сина 

Литвиненка З.К. 
 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається/ 
   

59. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пустиннік В.В. на лікування сина 

Пустинніка Е.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається / 
   

60. 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: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 58 додається: за -46, проти -0, утримались -0, не 

голосували -7/ 
   

61. 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: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  редакційна правка, Маляренко А.Є. - депутата міської 

ради від фракції "Самопоміч"  

результати голосування : за -48, проти - 0, утрималось- 4, 

не голосувало - 7 (прийнята) 
  Ушакова Анжела Миколаївна - заступник директора 

департаменту реєстраційних послуг міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 59 додається: за -56, проти -0, утримались -1, не 

голосували -2/ 
   

62. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 
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№31 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя  на 2018 

рік"  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 60 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 
   

63. СЛУХАЛИ: 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)  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  редакційна правка, результати голосування: за - 21, 

проти- 2, утрималось- 22, не голосувало - 14 (не прийнята) 
  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  редакційна правка, результати голосування : за - 22, 

проти- 1, утримались-24, не голосувало - 12 (не прийнята) 
  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за – 32, проти-11, утрималось- 

11, не голосувало – 5 рiшення не прийняте / 
   

64. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№35 "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 
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№10 "Про затвердження міської програми "Програма 

розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі 

змінами та доповненнями)"  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - 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" 

  Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 61 додається: за -44, проти -0, утримались -7, не 

голосували -8/ 
   

65. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №30 (зі змінами та доповненнями)  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  редакційна правка, Маляренко А.Є.- депутата  міської 

ради від фракції "Самопоміч" ,  

результати голосування: за 46, проти- 0, утрималось- 6, не 

голосувало - 7 (прийнята) 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 62 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -8/ 
   

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

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №4  

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 
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позафракційний 

  редакційна правка, Адаманова О.Ф. - депутата міської 

ради від  фракції "Опозиційний блок",  

результати голосування: за - 34, проти - 0,утримались - 5, 

не голосувало - 20 (прийнята ) 
  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 63 додається: за -51, проти -0, утримались -2, не 

голосували -6/ 
   

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

цільового фонду міської ради на 2018 рік", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №52. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 64 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -8/ 
   

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

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №53  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  редакційна правка, результати голосування : за - 42, 

проти- 0, утрималось- 1, не голосувало -16(прийнята) 
  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  редакційна правка, результати голосування : за- 47, 

проти- 0,  утрималось- 0, не голосувало - 12 (прийнята) 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  редакційна правка, депутатів МР,  

результати голосування : за - 47, проти - 0, утрималось- 0, 

не голосувало - 12 (прийнята)  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 65 додається: за -50, проти -0, утримались -0, не 

голосували -9/ 
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69. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 

2017 рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 66 додається: за -44, проти -0, утримались -6, не 

голосували -9/ 
   

70. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми "Фізична культура та 

спорт на 2016-2018 роки", затвердженої рішенням міської 

ради від 20.12.2017 №33 "Про затвердження  "Програми 

фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2018 рік", 

"Міської програми підтримки обдарованої молоді 

м.Запоріжжя на 2018 рік" та про внесення змін до рішень 

міської ради від 25.12.2015 №18, від 31.01.2014 №27 (зі 

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

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 67 додається: за -53, проти -0, утримались -0, не 

голосували -6/ 
   

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

від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2018-2020 роки". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 68 додається: за -49, проти -0, утримались -5, не 

голосували -5/ 
   

72. СЛУХАЛИ: Про міську цільову Програму розширення мережі філій 

Центру надання адміністративних послуг у м.Запоріжжі 

(у новій редакції). 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 69 додається: за -46, проти -0, утримались -9, не 

голосували -4/ 
   

73. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№55 "Про бюджет міста на 2018 рік"  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 
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 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  редакційний правка, депутатів ЗМР   

результати голосування : за - 53, проти- 0, утрималось- 1, 

не голосувало - 5 (прийнята) 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 70 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
 ВИСТУПИВ: Буряк В.В. – міський голова 

1. Про блочне голосування №15 - 17 

Результати голосування : за – 54, проти – 0, утримались -

1, не голосувало – 3. 

2. Блочне голосування  № 15 – 17 

Результати голосування: за – 54, проти – 0, утрималось- 0, 

не голосувало – 4  

74. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання 

проектів-переможців Громадського бюджету  по об'єкту 

"Облаштування спортивного майданчику по 

вул.Автозаводській в м. Запоріжжя за проектом 

"Здоров'я - це найбільший скарб". 
 ДОПОВІДАЧ: Кузьмін Олександр Сергійович - голова районної 

адміністрації по Комунарському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 71 додається/ 
   

75. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання 

проекту-переможця Громадського бюджету 

"Будівництво "Алеї випускників" в парку "Трудової 

слави" в м.Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Звегінцев Андрій Вікторович - голова районної 

адміністрації міської ради по Вознесенівському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 72 додається / 
   

76. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання 

проектів-переможців Громадського бюджету у місті 

Запоріжжі районною адміністрацією Запорізької міської 

ради по Хортицькому району. 
 ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Олександр Миколайович - голова районної 

адміністрації міської ради по Хортицькому району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 73 додається/ 
   

77. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації  

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

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  редакційна правка, Согорін А.А. - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність",  

результати голосування: за  - 29, проти- 1, 

утрималось- 23, не голосувало - 5 ( не прийнята) 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  редакційна правка, результати голосування: за - 7, 

проти - 2, утрималось- 24, не голосувало - 25 (не 

прийнята) 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 74 додається: за -38, проти -0, утримались -13, 

не голосували -7/ 
   

78. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації - "План 

зонування території м.Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Назаренко Павло Вікторович - заступник директора 

департаменту архітектури та містобудування - начальник 

відділу будівництва та інвестиційного розвитку міста 

департаменту архітектури та містобудування міської ради 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
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  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний (оголосив заяви депутатів щодо 

конфлікту інтересів) 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка, результати голосування : за - 1, 

проти - 1, утрималось- 23, не голосувало - 28  

(не прийнято) 
  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 75 додається: за -48, проти -1, утримались -0, не 

голосували -8/ 
   

79. СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми поводження з 

твердими побутовими відходами товариства з 

обмеженою відповідальністю "Умвельт-Запоріжжя" на 

2017 рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 76 додається: за -42, проти -0, утримались -12, 

не голосували -3/ 
   

80. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення, Согоріну А.А. - депутату міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  протокольне доручення, Божко Р.А. - депутату міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 85 додається: за -39, проти -0, утримались -11, 
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не голосували -7/ 
   

81. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 86 додається: за -41, проти -0, утримались -11, 

не голосували -5/ 
   

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ДО "КОМБІНАТ "ЗІРКА" на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Республіканській, 127 для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій (КВЦПЗ 

12.08). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за – 3, проти – 10, утрималось – 

39, не голосування  - 5  рiшення не прийняте/ 
   

83. СЛУХАЛИ: Про відмову ДО "КОМБІНАТ "ЗІРКА" у наданні дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  по вул. Республіканській, 127 для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій (КВЦПЗ 

12.08). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 77 додається: за -35, проти -0, утримались -19, 

не голосували -3/ 
   

84. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Макаровій Т.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул.Бурденка, навпроти жилих будинків по 

вул.Бурденка,7/1 та вул.Бурденка,7/2 для будівництва та 



38 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИВ: Буряк В.В. – міський голова  

Надання слова Макаровій Тетяні  

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

8, не голосувало – 6/ 
 ВИСТУПИЛИ: Макарова Тетяна - громадянка 

  Сколибог Юлія  Олександрівна - начальник управління з 

питань земельних відносин 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування : за – 3, проти – 2, утрималось – 

44, не голосувало – 8 рiшення не прийняте / 
   

85. СЛУХАЛИ: Про відмову гр.Макаровій Т.М. в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Бурденка, навпроти жилих 

будинків по вул.Бурденка,7/1 та вул.Бурденка,7/2 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за – 28, проти – 0, утрималось – 

23, не голосувало – 6 рiшення не прийняте / 
   

86. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№73 "Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів 

по м. Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання 

особи, засуджені до громадських робіт у 2018 році". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 78 додається: за -47, проти -0, утримались -4, не 

голосували -6/ 
   

87. СЛУХАЛИ: Про надання комунальному підприємству "Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя" дозволу на залучення кредиту для 

реалізації проекту "Будівництво пасажирського 

терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя" на вул. Блакитна, 4 у 
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Шевченківському районі м. Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка, результати голосування: за-19, 

проти - 2, утрималось- 28, не голосувало -8 (не прийнята) 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Вагіс Ольга Анатоліївна - директор департаменту 

фінансової та бюджетної політики міської ради 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Балашов Сергій  Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 79 додається: за -47, проти -0, утримались -9, не 

голосували -1/ 
   

88. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації - детальни

й план території міста Запоріжжя в районі вулиці 

Військбуд для забезпечення учасників антитерористичної 

операції та сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції земельними ділянками. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 80 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

89. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації - детальни

й план території міста Запоріжжя в районі Донецького 

шосе та вздовж вулиці Етюдної для забезпечення 

учасників антитерористичної операції та сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції земельними 

ділянками. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 81 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 
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90. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції №2208 щодо 

підготовки звернення до Кабінету міністрів України та 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг відносно 

ситуації, яка склалась навколо ПАТ 

"Запоріжжяобленерго". 
 ДОПОВІДАЧ: Савенко Олена Володимирівна - заступник керуючого 

справами виконкому рада - начальник відділу 

організаційної та кадрової роботи 

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

утримались -19, не голосували -14 рішення не прийнято / 
   

91. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету міністрів України та Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг відносно ситуації, яка склалась 

навколо ПАТ "Запоріжжяобленерго". 
 ДОПОВІДАЧ: Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Согорін Андрій Анатолійович – депутат міської радм від 

фракції «Солідарність» 

Редакційна правка, результати голосування: за – 16, проти 

– 0, утрималось- 28, не голосувало – 12 / 
 ВИСТУПИЛИ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 82 додається: за -52, проти -0, утримались -1, не 

голосували -3/ 
   

92. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх 

справ щодо розгляду питання внесення змін до Закону 

України "Про заборону грального бізнесу в Україні" . 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка, результати голосування: за- 35, 

проти - 0, утрималось- 9, не голосувало - 12  (прийнято) 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 83 додається: за -42, проти -0, утримались -11, 

не голосували -3/ 
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93. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету 

Міністрів України про затвердження нової програми 

"Річковий транспорт м.Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування : за- 27, проти – 4, утрималось- 

17, не голосувало – 8  рiшення не прийняте / 
   

94. СЛУХАЛИ: Про проведення громадських слухань. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Кальцев Володимир  Федорович - депутат міської ради 

від фракції "Наш край" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування: за – 6, проти – 4, утрималось - 

36, не голосувало – 10 рiшення не прийняте / 
   

95. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції у підтримку Проекту 

"Сучасний центр міста", який включає будівництво 

нового торгівельно-розважального центру та благоустрій 

сучасного парку відпочинку в м.Запоріжжі. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний (оголосив заяву стосовно конфлікту 
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інтересів) 
  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Кальцев Володимир  Федорович - депутат міської ради 

від фракції "Наш край" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 84 додається: за -39, проти -0, утримались -10, 

не голосували -6/ 
   

96. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

депутатів Верховної Ради України щодо розподілу 

очікуваних субвенцій з державного бюджету-місцевим 

бюджетам на здійснення заходів з 

соціально-економічного розвитку окремих територій на 

2018 рік 

 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /результати голосування : за 29,  проти – 0, утрималось- 

14, не голосувало – 8 рiшення не прийняте / 
97. Різне Бородай Олексій Миколайович – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради  

Полковнікова Ольга Яківна – начальник управління 

соціального захисту населення міської ради 

Таран Роман Олегович – депутат міської ради від фракції 

«Наш край» 

Корольов Олег Миколайович – депутат міської ради від 

фракції «Об’єднання Самопоміч» 

Еделев Валерій Гаврилович- заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради  

Зайцев Вячеслав Олександрович – депутат міської ради 

від фракції «Солідарність» 

Галкіна Олена Георгіївна – депутат міської ради від 

фракції «Об’єднання Самопоміч» 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


