
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №27 

двадцять сьомої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 28 березня 2018 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №27 

м.Запоріжжя 28.03.2018 

засідання почалось о 11 годині 09 хвилин 

засідання закінчилось о 20 годині 05 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 52 

  запрошені 29 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять сьомої  

сесії міської ради сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

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

 2. Про лічильну комісію двадцять сьомої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію двадцять сьомої сесії міської 

ради. 
 4. 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 (зі змінами). 
 5. Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2020 

роки". 
 6. Про затвердження Програми сприяння органів місцевого 

самоврядування призову громадян м.Запоріжжя на 2018 

рік. 
 7. Про затвердження Програми сприяння розвитку 
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матеріально-технічної бази, соціальної, інформаційної та 

організаційної підтримки військових частин Збройних 

Сил України, Національної гвардії України, 

правоохоронних органів та органів захисту громадської 

безпеки на 2018 рік. 
 8. Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №32.           

 9. 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). 
 10. Про затвердження Програми "Фінансування заходів з 

дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя". 
 11. Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами). 
 12. Про внесення змін до Порядку надання права 

безкоштовного проїзду в трамваях, тролейбусах та 

автобусах Запорізького комунального підприємства 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

одному з батьків багатодітної сім'ї, затвердженого 

рішенням Запорізької міської ради від 18.05.2011 №43 (зі 

змінами).  

 13. Про створення комунального закладу "Палац культури 

"Молодіжний". 
 14. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Ентузіастів/В.Сергієнка, 21/32, Перемоги, 95а. 
 15. Про присвоєння парку Металургів назви "Парк 

Металургів імені В.А. Сацького". 
 16. Про передачу зовнішніх мереж тепло- водопостачання. 
 17. Про створення комунального підприємства "Інститут 

розвитку міста Запоріжжя" Запорізької міської ради. 
 18. Про результати перевірки фінансово-економічної 

діяльності комунального підприємства "Управління 

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

історичних ареалах міста. 
 20. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
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 21. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації.  

 22. Різне. 
   
 ВИСТУПИЛИ : Буряк В.В. - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з порядку денного №9, 17, 18 

  Результати голосування: за -56, проти -0, утримались -0, 

не голосували -0 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
  1. 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 (зі змінами 

та доповненнями). 
   Результати голосування: за-53, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-4 

  2. Про внесення змін до Програми муніципальної 

аварійної служби, муніципальної служби з 

технічного обслуговування систем диспетчеризації 

ліфтів та "Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 20.12.2017 №42. 
   Результати голосування: за-56, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-1 

  3. Про припинення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

"ТУРИСТИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ шляхом 

перетворення в КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ТУРИСТИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ . 
   Результати голосування: за-46, проти-0, 

утрималось-8, не голосувало-3 

  4. 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 
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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-49, проти-0, 

утрималось-5, не голосувало-3 

  5. 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). 
   Результати голосування: за-51, проти-0, 

утрималось-6, не голосувало-0 

  6. Про внесення змін до Програми підтримки 

діяльності органів самоорганізації населення міста 

Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 

21.12.2016 №26 (зі змінами). 
   Результати голосування: за-55, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-3 

  7. Про внесення змін до рішення міської ради від 

21.12.2016 №30 "Про затвердження міської цільової 

програми "Безпечне місто Запоріжжя". 
   Результати голосування: за-52, проти-5, 

утрималось-0, не голосувало-1 

  8. Про внесення змін до "Програми використання 

коштів депутатського фонду у 2018 році", 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 

№53 (зі змінами)" 

   Результати голосування: за-55, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-3 

  9. Про внесення змін до рішення міської ради від 

20.12.2017 №55 "Про бюджет міста на 2018 рік" 

(варіант 3). 
   Результати голосування: за-45, проти-0, 

утрималось-7, не голосувало-6 

  10. Про присвоєння парку, розташованому в межах 

кварталу між вул.Михайлова та вул.Петра Ребра, 

назви "Парк Молоді". 
   Результати голосування: за-58, проти-0, 
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утрималось-0, не голосувало-0 

  11. Про внесення змін до рішення міської ради від 

22.11.2017 №32 "Про затвердження плану 

підготовки регуляторних актів на 2018 рік". 
   Результати голосування: за-57, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-1 

  12. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.11.2016 №86 "Про затвердження списків 

присяжних" (зі змінами, внесеними рішеннями 

міської ради від 31.05.2017 №51, від 30.08.2017 №71, 

від 25.10.2017 №51, від 07.02.2018 №13). 
   Результати голосування: за 57, проти 0, утрималось 

0, не голосувало 1 
  13. Про підтримку електронної петиції проти 

розміщення у центрі міста Запоріжжя нового ТЦ 

"Сучасний центр міста" навпроти універмагу 

"Україна" та проведення розслідування яким чином 

муніципальна земля у центрі міста попала у 

приватну власність. 
   Результати голосування: за-39, проти-0, 

утрималось-13, не голосувало-3 

  14. Про виділення коштів з місцевого бюджету на 

озеленення скверу Валентина Яланського. 
   Результати голосування: за-38, проти-0, 

утрималось-13, не голосувало-7 

  15. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Генерального прокурора України, Міністра 

внутрішніх справ України та Директора 

Національного антикорупційного бюро України 

щодо взяття під особистий контроль ходу 

досудового розслідування у кримінальному 

провадженні. 
   Результати голосування: за-49, проти-0, 

утрималось-4, не голосувало-6 

  16. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства культури 

України щодо передачі в комунальну власність 

територіальної громади міста Запоріжжя земельних 

ділянок на о. Хортиця, на яких розташовані об'єкти 

комунальної власності (в т.ч. житловий фонд, 

транспортна інфраструктура, об'єкти освіти та 

міністерства охорони здоров'я). 



7 

   Результати голосування: за-49, проти-0, 

утрималось-1, не голосувало-9 

  17. 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-52, проти-1, 

утрималось-3, не голосувало-3 

  18. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

районних адміністрацій Запорізької міської ради 

щодо рекомендацій вжити заходи для припинення 

публічного відтворення аудіовізуальних творів, 

трансляції кінофільмів та музики, які створенні на 

території Російської Федерації - країни-агресора. 
   Результати голосування: за-30, проти-0, 

утрималось-11, не голосувало-18 

  19. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України про затвердження 

державної програми "Річковий транспорт". 
   Результати голосування: за-47, проти-0, 

утрималось-1, не голосувало-11 

  20. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України про внесення змін до 

Кримінального Кодексу України в частині 

встановлення кримінальної відповідальності за 

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

утрималось-1, не голосувало-1 

  21. Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних 

житлових будинках м.Запоріжжя на умовах 

співфінансування в 2018 році.  

   Результати голосування: за-53, проти-0, 

утрималось-2, не голосувало-4 

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

утрималось-0, не голосувало-2 

  23. Про надання допомоги Клець О.В. на лікування 



8 

батька Клець В.І.  

   Результати голосування: за-54, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-5 

  24. Про надання допомоги Новосельцевій Н.В. на 

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

утрималось-0, не голосувало-4 

  25. Про надання допомоги Гарнику В.П. на лікування. 
   Результати голосування: за-50, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-9 

  26. Про надання допомоги Ромашовій О.І. на лікування 

матері Карасюк В.Б. 
   Результати голосування: за-52, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-7 

  27. Про надання допомоги Трегуб Г.П. на лікування. 
   Результати голосування: за-52, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-7 

  28. Про надання допомоги Манаковій Н.Я на лікування. 
   Результати голосування: за-51, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-8 

  29. Про надання допомоги Дубовик Л.П. на лікування 

сина Дубовика Р.О. 
   Результати голосування: за-53, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-6 

  30. Про надання допомоги Головченку В.І. на лікування. 
   Результати голосування: за-51, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-8 

  31. Про надання допомоги Мокрому Ю.Я. на лікування. 
   Результати голосування: за-55, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-5 

  32. Про надання допомоги Петровському І.М. на 

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

утрималось-0, не голосувало-5 

  33. Про надання допомоги Рубану А.М. на лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-3 

  34. Про надання допомоги Гуцол О.В. на лікування 

матері Бєлєвської Л.Б.  

   Результати голосування: за-54, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-6 

  35. Про надання допомоги Климович К.В. на лікування. 
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   Результати голосування: за-56, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-4 

  36. Про надання допомоги Калініну Д.В. на лікування 

доньки Калініної К.Д.  

   Результати голосування: за-55, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-5 

  37. Про надання допомоги Хмарському М.П. на 

лікування. 
   Результати голосування: за-56, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-4 

  38. Про надання допомоги Карпову В.О. на лікування. 
   Результати голосування: за-55, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-5 

  39. Про надання допомоги Сітовій О.І. на лікування. 
   Результати голосування: за-57, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-3 

  40. Про надання допомоги Міщанчуку Л.В. на 

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

утрималось-0, не голосувало-8 

  41. Про надання допомоги Семененко Г.М. на 

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

утрималось-0, не голосувало-5 

  42. Про надання допомоги Пітоні Я.М. на лікування 

матері Пітоні В.М.  

   Результати голосування: за-55, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-5 

  43. Про надання допомоги Артеменку Є.І. на лікування. 
   Результати голосування: за-54, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-6 

  44. Про надання допомоги Соломко Г.В. на лікування 

матері Соломко О.М. 
   Результати голосування: за-58, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-2 

  45. Про надання допомоги Мєркулову О.М. на 

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

утрималось-0, не голосувало-3 

  46. Про надання допомоги Плесьоновій В.В. на 

лікування. 
   Результати голосування: за-58, проти-0, 
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утрималось-0, не голосувало-2 

  47. Про надання допомоги Петрову Єгору 

Валентиновичу на лікування. 
   Результати голосування: за-56, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-4 

  48. Про надання допомоги Васьківському Миколі 

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

утрималось-0, не голосувало-3 

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

доньки Маслюк К.М.  

   Результати голосування: за-55, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-5 

  50. Про надання допомоги Кудріній О.О. на лікування 

сина Шугаєва Д.М. 
   Результати голосування: за-56, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-4 

  51. Про надання допомоги Федорченку О.А. на 

лікування дружини Федорченко В.П. 
   Результати голосування: за-55, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-5 

  52. Про надання допомоги Бутову П.І. на лікування. 
   Результати голосування: за-54, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-6 

  53. Про надання допомоги Данильченко А.А на 

лікування сина Данильченка М.В. 
   Результати голосування: за-55, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-5 

  54. Про надання допомоги Додуладенко М.М. на 

лікування доньки Шульгіної С.В. 
   Результати голосування: за-54, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-6 

  55. Про надання допомоги Григо`єву О.А. на лікування. 
   Результати голосування: за-56, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-4 

  56. Про надання допомоги Поповій Г.Д. на лікування. 
   Результати голосування: за-54, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-6 

  57. Про надання допомоги Ломоносовій Н.С. на 

лікування 

   Результати голосування: за-56, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-4 
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  58. Про надання допомоги Дзюбі О.М. на лікування 

сестри 

   Результати голосування: за-58, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-2 

  59. Про надання допомоги Солнишкіній О.В. на 

лікування батька 

   Результати голосування: за-58, проти-0, 

утрималось-0, не голосувало-2 

 ВИСТУПИВ: 

Буряк В.В. 

Після погоджувальної ради пропозиції: 

1.Розглянути додаткові питання №22-59 в першу чергу 

результати  голосування: за - 58, проти- 0, утрималось-0, 

не голосувало - 2 

 ВИСТУПИВ: 

Буряк В.В. 

2.Розглянути додаткові питання№1-9 перед питанням 11 

основного порядку денного, 

результати голосування: за - 57, проти- 0, утрималось- 0, 

не голосувало - 3 

 ВИСТУПИВ:  Пріт Віктор Івнович депутат міської ради від фракці 

«Об`єднання «Самопоміч» 
  1.Включити до порядку денного питання Про внесення 

змін до рішення міської ради вд 25.05.2016 №46 «Про 

програму відновлення функціонування у м. Запоріжжя 

пересувної лабораторії моніторінгу довкілля Державної 

установи «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров`я України» 
  результати голосування: за - 46, проти - 0, утрималось - 

14, не голосувало - 0 
  2.Розглянути додаткове питання№ 60 перед питанням № 

11 основного порядку денного 
  результати голосування: за - 27, проти - 1,  

утрималось - 21, не голосувало - 11 не прийнято 
 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять сьомої  

сесії міської ради сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат двадцять сьомої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію двадцять сьомої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію двадцять сьомої сесії міської 

ради. 
 4. Про надання допомоги Санду В.В. на лікування. 
 5. Про надання допомоги Клець О.В. на лікування батька 

Клець В.І.  

 6. Про надання допомоги Новосельцевій Н.В. на лікування. 
 7. Про надання допомоги Гарнику В.П. на лікування. 
 8. Про надання допомоги Ромашовій О.І. на лікування 
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матері Карасюк В.Б. 
 9. Про надання допомоги Трегуб Г.П. на лікування. 
 10. Про надання допомоги Манаковій Н.Я на лікування. 
 11. Про надання допомоги Дубовик Л.П. на лікування сина 

Дубовика Р.О. 
 12. Про надання допомоги Головченку В.І. на лікування. 
 13. Про надання допомоги Мокрому Ю.Я. на лікування. 
 14. Про надання допомоги Петровському І.М. на лікування. 
 15. Про надання допомоги Рубану А.М. на лікування. 
 16. Про надання допомоги Гуцол О.В. на лікування матері 

Бєлєвської Л.Б.  

 17. Про надання допомоги Климович К.В. на лікування. 
 18. Про надання допомоги Калініну Д.В. на лікування доньки 

Калініної К.Д.   

 19. Про надання допомоги Хмарському М.П. на лікування.  

 20. Про надання допомоги Карпову В.О. на лікування.  

 21. Про надання допомоги Сітовій О.І. на лікування.  

 22. Про надання допомоги Міщанчуку Л.В. на лікування. 
 23. Про надання допомоги Семененко Г.М. на лікування. 
 24. Про надання допомоги Пітоні Я.М. на лікування матері 

Пітоні В.М.  

 25. Про надання допомоги Артеменку Є.І. на лікування. 
 26. Про надання допомоги Соломко Г.В. на лікування матері 

Соломко О.М. 
 27. Про надання допомоги Мєркулову О.М. на лікування. 
 28. Про надання допомоги Плесьоновій В.В. на лікування. 
 29. Про надання допомоги Петрову Єгору Валентиновичу на 

лікування. 
 30. Про надання допомоги Васьківському Миколі Івановичу 

на лікування. 
 31. Про надання допомоги Маслюк О.М. на лікування доньки 

Маслюк К.М.  

 32. Про надання допомоги Кудріній О.О. на лікування сина 

Шугаєва Д.М. 
 33. Про надання допомоги Федорченку О.А. на лікування 

дружини Федорченко В.П. 
 34. Про надання допомоги Бутову П.І. на лікування. 
 35. Про надання допомоги Данильченко А.А на лікування 

сина Данильченка М.В. 
 36. Про надання допомоги Додуладенко М.М. на лікування 

доньки Шульгіної С.В. 
 37. Про надання допомоги Григо`єву О.А. на лікування. 
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 38. Про надання допомоги Поповій Г.Д. на лікування. 
 39. Про надання допомоги Ломоносовій Н.С. на лікування 

 40. Про надання допомоги Дзюбі О.М. на лікування сестри 

 41. Про надання допомоги Солнишкіній О.В. на лікування 

батька 

 42. 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 (зі змінами). 
 43. Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2020 

роки". 
 44. Про затвердження Програми сприяння органів місцевого 

самоврядування призову громадян м.Запоріжжя на 2018 

рік. 
 45. Про затвердження Програми сприяння розвитку 

матеріально-технічної бази, соціальної, інформаційної та 

організаційної підтримки військових частин Збройних 

Сил України, Національної гвардії України, 

правоохоронних органів та органів захисту громадської 

безпеки на 2018. 
 46. Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №32. 
 47. Про затвердження Програми "Фінансування заходів з 

дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя". 
 48. 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 (зі змінами та доповненнями). 
 49. Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної 

служби, муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та 

"Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42. 
 50. Про припинення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

"ТУРИСТИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ шляхом перетворення в 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 
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РАДИ 

 51. 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)" 

 52. 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)  

 53. Про внесення змін до Програми підтримки діяльності 

органів самоорганізації населення міста Запоріжжя, 

затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №26 

(зі змінами). 
 54. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя". 
 55. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)" 

 56. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№55 "Про бюджет міста на 2018 рік"  

 57. Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами). 
 58. Про внесення змін до Порядку надання права 

безкоштовного проїзду в трамваях, тролейбусах та 

автобусах Запорізького комунального підприємства 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

одному з батьків багатодітної сім'ї, затвердженого 

рішенням Запорізької міської ради від 18.05.2011 №43 (зі 

змінами).  

 59. Про створення комунального закладу "Палац культури 

"Молодіжний". 
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 60. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Ентузіастів/В.Сергієнка, 21/32, Перемоги, 95а. 
 61. Про присвоєння парку Металургів назви "Парк 

Металургів імені В.А. Сацького". 
 62. Про передачу зовнішніх мереж тепло- водопостачання  

 63. Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в 

історичних ареалах міста  

 64. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 65. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації.  

 66. Про присвоєння парку, розташованому в межах кварталу 

між вул.Михайлова та вул.Петра Ребра, назви "Парк 

Молоді". 
 67. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2017 

№32 "Про затвердження плану підготовки регуляторних 

актів на 2018 рік". 
 68. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 

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

внесеними рішеннями міської ради від 31.05.2017 №51, 

від 30.08.2017 №71, від 25.10.2017 №51, від 07.02.2018 

№13). 
 69. Про підтримку електронної петиції проти розміщення у 

центрі міста Запоріжжя нового ТЦ "Сучасний центр 

міста" навпроти універмагу "Україна" та проведення 

розслідування яким чином муніципальна земля у центрі 

міста попала у приватну власність. 
 70. Про виділення коштів з місцевого бюджету на озеленення 

скверу Валентина Яланського. 
 71. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх 

справ України та Директора Національного 

антикорупційного бюро України щодо взяття під 

особистий контроль ходу досудового розслідування у 

кримінальному провадженні. 
 72. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства культури 

України щодо передачі в комунальну власність 

територіальної громади міста Запоріжжя земельних 

ділянок на о. Хортиця, на яких розташовані об'єкти 
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комунальної власності (в т.ч. житловий фонд, 

транспортна інфраструктура, об'єкти освіти та 

міністерства охорони здоров'я). 
 73. 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. 
 74. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

районних адміністрацій Запорізької міської ради щодо 

рекомендацій вжити заходи для припинення публічного 

відтворення аудіовізуальних творів, трансляції 

кінофільмів та музики, які створенні на території 

Російської Федерації - країни-агресора. 
 75. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету 

Міністрів України про затвердження державної програми 

"Річковий транспорт". 
 76. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету 

Міністрів України про внесення змін до Кримінального 

Кодексу України в частині встановлення кримінальної 

відповідальності за вандалізм. 
 77. Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових 

будинках м.Запоріжжя на умовах співфінансування в 

2018 році.  

 78. Різне. 
  Результати голосування: за -54, проти -0, утримались -5, 

не голосували -1 

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

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 57, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 6/ 

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію двадцять сьомої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 56, проти - 1, утримались - 1, 

не голосували - 2/ 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи двадцять сьомої  

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

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 43, проти - 1, утримались - 0, не 

голосували - 13 

 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень 
 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
  протокольне доручення Еделєву Валерію Гавриловичу - 

заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавих органів ради 
  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 
  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавих органів ради 
  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу 

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавих органів ради; заступникам міського голови з 

питань діяльності виконавих органів ради; Омельяновичу 

Роману Анатолійовичу керуючому справами виконавчого 

комітету міської ради 
  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 
  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавих органів ради; Зломинозі Валерію 

Михайловичу директору - департамнту правового 

забезпечення Запорізької міської ради 
  Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 
  Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 
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  Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 
  протокольне доручення Брилю Костянтину Івановичу- 

голові обласної державної адміністрації;Золотоноші 

Олегу Вікторовичу-  начальнику ГУНП в Запорізькій 

області 
  Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
  Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу- заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавих органів ради 
  Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 
  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавих органів ради 
  Лученко Андрій Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 
  протокольне доручення Оноді Костянтину 

Костянтиновичу - голові районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Дніпровському району 
  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавих органів ради 
  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
  протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу- 

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавих органів ради 
  Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради 
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від фракції "Опозиційний блок" 
  Зайцев Вячеслав Олексійович-  депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 
  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 
  протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавих органів ради 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Санду В.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається/ 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Клець О.В. на лікування батька 

Клець В.І.  

 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається/ 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Новосельцевій Н.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається / 
   

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

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається/ 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ромашовій О.І. на лікування 

матері Карасюк В.Б. 
 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається/ 
   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Трегуб Г.П. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається/ 
   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Манаковій Н.Я на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 
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фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається/ 
   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Дубовик Л.П. на лікування сина 

Дубовика Р.О. 
 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається / 
   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Головченку В.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається / 
   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Мокрому Ю.Я. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається / 
   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Петровському І.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається/ 
   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Рубану А.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається/ 
   

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

Бєлєвської Л.Б.  

 ДОПОВІДАЧ: Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається/ 
   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Климович К.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається/ 
   

19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Калініну Д.В. на лікування доньки 

Калініної К.Д.   

 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 
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фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається / 
   

20. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Хмарському М.П. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається/ 
   

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Карпову В.О. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається / 
   

22. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сітовій О.І. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається/ 
   

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Міщанчуку Л.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гончар Олександр Васильович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Семененко Г.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається / 
   

25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пітоні Я.М. на лікування матері 

Пітоні В.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається / 
   

26. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Артеменку Є.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається/ 
   

27. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Соломко Г.В. на лікування матері 

Соломко О.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається / 
   

28. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Мєркулову О.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається / 
   

29. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Плесьоновій В.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається/ 
   

30. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Петрову Єгору Валентиновичу на 

лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається/ 
   

31. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Васьківському Миколі Івановичу 

на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається / 
   

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

Маслюк К.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається / 
   

33. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кудріній О.О. на лікування сина 

Шугаєва Д.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Кривцов Андрій  Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається / 
   

34. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Федорченку О.А. на лікування 

дружини Федорченко В.П. 
 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається/ 
   

35. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бутову П.І. на лікування. 
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 ДОПОВІДАЧ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається/ 
   

36. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Данильченко А.А на лікування 

сина Данильченка М.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Маляренко Андрій Євгенович  - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається/ 
   

37. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Додуладенко М.М. на лікування 

доньки Шульгіної С.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається/ 
   

38. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Григо`єву О.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається/ 
   

39. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Поповій Г.Д. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кальцев Володимир  Федорович - депутат міської ради 

від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається / 
   

40. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ломоносовій Н.С. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається/ 
   

41. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Дзюбі О.М. на лікування сестри 

 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається/ 
   

42. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Солнишкіній О.В. на лікування 

батька 

 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається/ 
   

43. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поводження з тваринами 
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у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Вікторович - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за -48, проти -0, утримались -5, не 

голосували -6/ 
   

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2020 

роки"  

 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 Пріта Віктора Івановича депутата 

міської ради від фракці "Об`єднання 

Самопоміч" - результати голосування за-20, проти-16, 

утрималось-10, не голосувало-13 не прийнята 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -52, проти -5, утримались -1, не 

голосували -0/ 
   

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння органів місцевого 

самоврядування призову громадян м.Запоріжжя на 2018 

рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -58, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
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46. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння розвитку 

матеріально-технічної бази, соціальної, інформаційної та 

організаційної підтримки військових частин Збройних 

Сил України, Національної гвардії України, 

правоохоронних органів та органів захисту громадської 

безпеки на 2018 рік . 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка №1 Германюка Олега Борисовича -

депутата міської ради від фракції "Об`єднання 

"Самопоміч"  

результати голосування: за-14, проти-7, утрималось-25, 

не голосувало-13 - не принята; 

редакційна правка №2 Германюка Олега Борисовича- 

депутата міської ради від фракції "Об`єднання 

"Самопоміч"  

результати голосування за-15, проти-6, утрималось-25, не 

голосувало-13 - не прийнята; 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за -46, проти -1, утримались -11, 

не голосували -1/ 
   

47. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №32.           

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за -59, проти -0, утримались -0, не 

голосували -0/ 
   

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми "Фінансування заходів з 

дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Онода Костянтин Костянтинович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

 ВИСТУПИЛИ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка №1 Васильчука Геннадія 

Миколайовича - депутата міської ради від фракції 

"Солідарність"  
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результати голосування за-54, проти-0, утрималось-1, не 

голосувало-4 - прийнята;  

редакційна правка №2 Васильчука Геннадія 

Миколайовича - депутата міської ради від фракції 

"Солідарність"  

результати голосування за-52, проти-0, утрималось-1, не 

голосувало-6 - прийнята; 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

49. 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 (зі змінами та доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -9/ 
   

50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної 

служби, муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та 

"Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка №1 Нагіх Костянтина Валерійовича-  

депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

результати голосування за-52 проти-0, утрималось-2, не 

голосувало-7 - прийнята;  

редакційна правка №2 Нагіх Костянтина Валерійовича-  

депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

результати голосування за-49 проти-0, утрималось-1, не 

голосувало-11 - прийнята; 
  Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 
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"Опозиційний блок" 

  заява про конфлікт інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за -54, проти -0, утримались -1, не 

голосували -6/ 
   

51. СЛУХАЛИ: Про припинення КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

"ТУРИСТИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ шляхом перетворення в 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за -42, проти -2, утримались -10, 

не голосували -7/ 
   

52. 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  

№10 "Про затвердження міської програми "Програма 

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

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається: за -42, проти -0, утримались -10, 

не голосували -9/ 
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53. 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: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  Погребняк Юлія Валеріївна - директор департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за -46, проти -0, утримались -7, не 

голосували -8/ 
   

54. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки діяльності 

органів самоорганізації населення міста Запоріжжя, 

затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №26 

(зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Маєр Федір Миколайович - голова районної адміністрації  

міської ради по Шевченківському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається: за -51, проти -0, утримались -1, не 

голосували -9/ 
   

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

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

  заява про конфлікт інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: за -45, проти -0, утримались -5, не 

голосували -11/ 
   

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

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)"  
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 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка депутатів міської ради  

результати голосування за-46, проти-0, утрималось-2, не 

голосувало 13 - прийнята; 

редакційна правка №1 Афанасьєва Олега 

Володимировича - депутата міської ради від фракції ВО 

"Батьківщина" 

результати голосування за-23 проти-1, утрималось-18, не 

голосувало-19 - не прийнята;  

редакційна правка №2 Афанасьєва Олега 

Володимировича депутата міської ради від фракції ВО 

"Батьківщина"  

результати голосування за-28 проти-1, утрималось-14, не 

голосувало-18 - не прийнята; 
  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка Прасола Михайла Вікторовича-  

депутата міської ради від фракції "УОП "УКРОП" 

результати голосування за-15, проти- 0,утрималось-17, не 

голосувало-29 - не прийнята; 
  Сідельникова Олена Леонідівна - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається: за -56, проти -1, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

57. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка Прасола Михайла Вікторовича-  

депутата міської ради від фракції УОП "УКРОП" 

результати голосування за-21, проти-14, утрималось-18, 

не голосувало-8 - не прийнята; 
  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
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  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка депутатів міської ради  

результати голосування за-53, проти-0, утримались-0, не 

голосувало-8 - прийнята;  

редакційна правка Басова Олексія Юрійовича - депутата 

міської ради від фракції "Нова політика" результати 

голосування за-58, проти-0, утрималось-0, не 

голосувало-3 - прийнята; 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається: за -46, проти -0, утримались -9, не 

голосували -6/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Матрій - представник громадської організації 
  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка Костенко Ірини Борисівни - депутата 

міської ради від фракції ВО "Батьківщина"  

результати голосування за-17, проти-10, утрималось-21, 

не голосувало-13 - не прийнята; 
  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  редакційна правка Васильчука Геннадія Миколайовича 

депутата міської ради від фракції "Солідарність" 

результати голосування за-43 проти-1, утрималось-8, не 

голосувало-9 - прийнята; 
  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: за -50, проти -0, утримались -6, не 

голосували -5/ 
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59. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Порядку надання права 

безкоштовного проїзду в трамваях, тролейбусах та 

автобусах Запорізького комунального підприємства 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

одному з батьків багатодітної сім'ї, затвердженого 

рішенням Запорізької міської ради від 18.05.2011 №43 (зі 

змінами).  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

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

голосували -3/ 
   

60. СЛУХАЛИ: Про створення комунального закладу "Палац культури 

"Молодіжний". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 59 додається: за -49, проти -0, утримались -5, не 

голосували -7/ 
   

61. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Ентузіастів/В.Сергієнка, 21/32, Перемоги, 95а. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 60 додається: за -55, проти -0, утримались -1, не 

голосували -5/ 
   

62. СЛУХАЛИ: Про присвоєння парку Металургів назви "Парк 

Металургів імені В.А. Сацького". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 61 додається: за -53, проти -0, утримались -1, не 

голосували -4/ 
   

63. СЛУХАЛИ: Про передачу зовнішніх мереж тепло- водопостачання  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 62 додається: за -48, проти -0, утримались -6, не 

голосували -5/ 
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64. СЛУХАЛИ: Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в 

історичних ареалах міста  

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 63 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

65. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 72 додається: за -44, проти -0, утримались -11, 

не голосували -4/ 
   

66. 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 73 додається: за -43, проти -0, утримались -10, 

не голосували -6/ 
   

67. СЛУХАЛИ: Про присвоєння парку, розташованому в межах кварталу 

між вул.Михайлова та вул.Петра Ребра, назви "Парк 

Молоді". 
 ДОПОВІДАЧ: Онода Костянтин Костянтинович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 64 додається: за -55, проти -0, утримались -1, не 

голосували -3/ 
   

68. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2017 

№32 "Про затвердження плану підготовки регуляторних 

актів на 2018 рік". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 65 додається: за -56, проти -0, утримались -2, не 

голосували -1/ 
   

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

№86 "Про затвердження списків присяжних" (зі змінами, 
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внесеними рішеннями міської ради від 31.05.2017 №51, 

від 30.08.2017 №71, від 25.10.2017 №51, від 07.02.2018 

№13). 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 66 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

70. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції проти розміщення у 

центрі міста Запоріжжя нового ТЦ "Сучасний центр 

міста" навпроти універмагу "Україна" та проведення 

розслідування яким чином муніципальна земля у центрі 

міста попала у приватну власність. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Лавриц Т.В. - автор петиції 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 5, проти – 4, утримались – 32, 

не голосувало - 15  

   

71. СЛУХАЛИ: Про виділення коштів з місцевого бюджету на озеленення 

скверу Валентина Яланського. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 5, проти – 1, утримались – 33, 

не голосувало - 15 

   

72. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх 

справ України та Директора Національного 

антикорупційного бюро України щодо взяття під 

особистий контроль ходу досудового розслідування у 

кримінальному провадженні. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 67 додається: за -39, проти -0, утримались -4, не 

голосували -10/ 
   

73. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету Міністрів України, Міністерства культури 
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України щодо передачі в комунальну власність 

територіальної громади міста Запоріжжя земельних 

ділянок на о. Хортиця, на яких розташовані об'єкти 

комунальної власності (в т.ч. житловий фонд, 

транспортна інфраструктура, об'єкти освіти та 

міністерства охорони здоров'я). 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 68 додається: за -42, проти -0, утримались -4, не 

голосували -7/ 
   

74. 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: /рiшення 69 додається: за -39, проти -1, утримались -7, не 

голосували -8/ 
   

75. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

районних адміністрацій Запорізької міської ради щодо 

рекомендацій вжити заходи для припинення публічного 

відтворення аудіовізуальних творів, трансляції 

кінофільмів та музики, які створенні на території 

Російської Федерації - країни-агресора. 
 ДОПОВІДАЧ: Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 8, проти – 2, утримались – 23, 

не голосувало - 23 

   

76. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
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Президента України, Верховної ради України, Кабінету 

Міністрів України про затвердження державної програми 

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

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 70 додається: за -51, проти -0, утримались -1, не 

голосували -4/ 
   

77. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету 

Міністрів України про внесення змін до Кримінального 

Кодексу України в частині встановлення кримінальної 

відповідальності за вандалізм. 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 71 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 

голосували -8/ 
   

78. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових 

будинках м.Запоріжжя на умовах співфінансування в 

2018 році.  

 ДОПОВІДАЧ: Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

  Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції "Наш край" 

  Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 



36 

ради 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 26, проти – 0, утримались – 21, 

не голосувало - 9 

   

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради вд 25.05.2016 

№46 «Про програму відновлення функціонування у м. 

Запоріжжя пересувної лабораторії моніторінгу довкілля 

Державної установи «Запорізький обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я 

України» 
  рішення не прийняте: за – 23, проти – 1, утримались – 20, 

не голосувало - 11 

79. СЛУХАЛИ: Різне. 
 ВИСТУПИЛИ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Онода Костянтин Костянтинович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /інформацiю прийняти до вiдома/ 
   

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


