
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №28 

двадцять восьмої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 26 квітня 2018 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №28 

м.Запоріжжя 26.04.2018 

засідання почалось о 11 годині 20 хвилин 

засідання закінчилось о 18 годині 10 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 41 

  запрошені 35 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять восьмої  

сесії міської ради  сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

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

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

ради. 
 4. Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Запорізький центр 

диспетчеризації громадського транспорту". 
 5. 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"  

 6. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 

№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

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

 7. Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 
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2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

25.12.2015 №9 (зі змінами)  

 8. 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)  

 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 використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

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

 11. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№55 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)  

 12. Про відмову у передачі у власність гр. Шкабарі О.Е. 

земельної ділянки по вул.Каспійській, 54 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 13. Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області основних засобів та матеріальних цінностей, які 

належать територіальній громаді м.Запоріжжя. 
 14. Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 роки  

 15. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.02.2017 №80 "Про діяльність Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)" (зі змінами)  

 16. Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових 

будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування в 

2018 році  

 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 затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 
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міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації.   

 20. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації.  

 21. Різне. 
   

  Результати голосування: за -41, проти -0, утримались -0, 

не голосували -4 

   

 ВИСТИПИВ: Буряк В.В. - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з основного порядку денного №14,17,18 

  результати голосування: за -42, проти -0, утримались -0, 

не голосували -5 

 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 - 44; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-3 
 

  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 - 45; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  3. Про затвердження Програми "Фінансова підтримка 

комунального підприємства "Преса" на 2018 рік". 
   результати голосування: за - 39; проти - 0; 

утримались-2; не голосувало-10 
 

  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 
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"Підтримка комунальних закладів культури міста 

Запоріжжя у 2016-2018 роках (зі змінами та 

доповненнями)" та до рішення міської ради від 

21.12.2016  №10 "Про затвердження міської 

програми "Програма розвитку туризму в місті 

Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі змінами та 

доповненнями)". 
   результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-5 
 

  5. Про внесення змін до рішення міської ради від 

28.03.2018 №43 "Про затвердження міської цільової 

програми "Забезпечення належної та безперебійної 

роботи Запорізького комунального підприємства 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

на 2018-2020 роки". 
   результати голосування: за - 43; проти - 4; 

утримались-1; не голосувало-3 
 

  6. Про здійснення місцевого запозичення до бюджету 

міста. 
   результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались-1; не голосувало-5 
 

  7. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

22.11.2017 №32 "Про затвердження плану 

підготовки регуляторних актів на 2018 рік"  

   результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-6 
 

  8. Про відкриття відділення з хокею з шайбою у 

дитячо-юнацькій спортивній школі "Салют". 
   результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-5 
 

  9. Про внесення змін до Положення про туристичний 

збір, затвердженого рішенням міської ради від 

26.01.2011 №11 (зі змінами) 

   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  10. Про внесення змін та доповнень до Положення про 

департамент надання адміністративних послуг та 
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розвитку підприємництва Запорізької міської ради, 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради 

від 25.01.2017 №52 "Про внесення змін до Положень 

виконавчих органів Запорізької міської ради". 
   результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-5 
 

  11. Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення - будинкового комітету 

по вул. Леоніда Жаботинського, 45, 45А. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  12. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

Північнокільцева, 22а, Зестафонська, 5, М.Краснова, 

1а, Українська, 2. 
   результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-5 
 

  13. Про збільшення обсягів фінансування капітальних 

ремонтів багатоквартирних будинків м.Запоріжжя 

   результати голосування: за - 31; проти - 1; 

утримались-13; не голосувало-6 
 

  14. Про організаційно-правові заходи зі збереження 

доріг м.Запоріжжя. 
   результати голосування: за - 34; проти - 0; 

утримались-7; не голосувало-10 
 

  15. Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.05.2016 №46 "Про програму відновлення 

функціонування у м.Запоріжжя пересувної 

лабораторії моніторингу довкілля Державної 

установи "Запорізький обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров'я України" (зі 

змінами). 
   результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-5 
 

  16. Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.02.2013 №30 "Про затвердження міської цільової 

програми "Забезпечення належної та безперебійної 
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роботи Запорізького комунального підприємства 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

(зі змінами). 
   результати голосування: за - 13; проти - 7; 

утримались-14; не голосувало-1 

(не включено до прядку денного) 
 

  17. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Ради національної безпеки і оборони України щодо 

введення санкцій проти російських бізнесменів, які 

ведуть бізнес на території України. 
   результати голосування: за - 25; проти - 0; 

утримались-12; не голосувало-1 

(не включено до прядку денного) 

  18. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства та Фонду 

державного майна України щодо вирішення питання 

передачі житлового фонду, що не увійшов до 

статутних капіталів господарських товариств у 

процесі приватизації, але перебуває на їхньому 

балансі, в управління об`єднань співвласників 

багатоквартирних будинків  

   результати голосування: за - 34; проти - 0; 

утримались-10; не голосувало-7 
 

  19. Про виділення коштів з місцевого бюджету на 

озеленення скверу Валентина Яланського. 
   Результати голосування: за - 16; проти -3; 

утримались-14; не голосувало-18 

(не включено до прядку денного) 

  20. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради "Про впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами в історичних ареалах міста" 

   результати голосування: за - 37; проти - 0; 

утримались-4; не голосувало-10 
 

  21. Про надання допомоги Чумаченку В.В. на лікування 

матері Чумаченко В.П.  

   результати голосування: за - 47; проти - 0; 
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утримались-0; не голосувало-4 
 

  22. Про надання допомоги Нікітенку В.Я. на лікування 

дружини Нікітенко В.І. 
   результати голосування: за - 48; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-3 
 

  23. Про надання допомоги Морозовій Д.В. на лікування. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  24. Про надання допомоги Хомякову А.В. на лікування 

сина Хомякова І.А. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  25. Про надання допомоги Короленко Л.І. на лікування. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  26. Про надання допомоги Моцаку В.С. на лікування 

доньки Моцак В.В. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  27. Про надання допомоги Кацика С.Є. на лікування 

підопічного Брянського О.С. 
   результати голосування: за - 49; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-2 
 

  28. Про надання допомоги Назаровій В.О. на лікування. 
   результати голосування: за - 49; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-2 
 

  29. Про надання допомоги Дутчак В.В. на лікування. 
   результати голосування: за - 49; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-2 
 

  30. Про надання допомоги Піняєвій Н.С. на лікування. 
   результати голосування: за - 48; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-3 
 

  31. Про надання допомоги Горобцю В.П. на лікування. 
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   результати голосування: за - 48; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-3 

  32. Про надання допомоги Трофименко О.В. на 

лікування. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  33. Про надання допомоги Задоянюку О.В. на 

лікування. 
   результати голосування: за - 48; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-3 
 

  34. Про надання допомоги Климаковій Г.М. на 

лікування. 
   Результати голосування: за - 48; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-3 
 

  35. Про надання допомоги Шпак О.О. на лікування сина 

Шпака В.С. 
   результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-6 
 

  36. Про надання допомоги Ігнатовій О.О. на лікування. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  37. Про надання допомоги Семеновій І.А. на лікування. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  38. Про надання допомоги Науменко С.П. на лікування. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  39. Про надання допомоги Івановій Ж.Є. на лікування 

сина Іванова М.А. 
   результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-5 
 

  40. Про надання допомоги Бєляєву В.В. на лікування 

онуки Бєляєвої А.О. 
   результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-6 
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  41. Про надання допомоги Бордуновій Т.Г. на 

лікування. 
   результати голосування: за - 48; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-3 
 

  42. Про надання допомоги Логуновій О.А. на лікування. 
   результати голосування: за - 48; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-3 
 

  43. Про надання допомоги Сініциній Л.В. на лікування. 
   результати голосування: за - 49; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-2 
 

  44. Про надання допомоги Серокліну В.А. на лікування. 
   результати голосування: за - 49; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-2 
 

  45. Про надання допомоги Сюсель О.О. на лікування. 
   результати голосування: за - 43; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-8 
 

  46. Про надання допомоги Підгайній Л.В. на лікування 

чоловіка Підгайного О.П. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

  47. Про надання допомоги Бардадим Ю.О. на лікування 

сина Бардадим Є.О. 
   результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались-0; не голосувало-4 
 

   

 ВИСТУПИВ:  Буряк В.В. – міський голова  

Після погоджувальної ради пропозиції: 

    1. Розглянути додаткові питання №21-47 в першу 

чергу  

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

не голосувало - 1 
      2. Розглянути додаткові питання №1-6 перед 

питанням №11 основного порядку денного 

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

не голосувало - 3 
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 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять восьмої  

сесії міської ради сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат двадцять восьмої сесії міської ради.  

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

ради. 
 4. Про надання допомоги Чумаченку В.В. на лікування 

матері Чумаченко В.П.  

 5. Про надання допомоги Нікітенку В.Я. на лікування 

дружини Нікітенко В.І. 
 6. Про надання допомоги Морозовій Д.В. на лікування. 
 7. Про надання допомоги Хомякову А.В. на лікування сина 

Хомякова І.А.  

 8. Про надання допомоги Короленко Л.І. на лікування.  

 9. Про надання допомоги Моцаку В.С. на лікування доньки 

Моцак В.В.  

 10. Про надання допомоги Кацика С.Є. на лікування 

підопічного Брянського О.С. 
 11. Про надання допомоги Назаровій В.О. на лікування.  

 12. Про надання допомоги Дутчак В.В. на лікування.  

 13. Про надання допомоги Піняєвій Н.С. на лікування.   

 14. Про надання допомоги Горобцю В.П. на лікування.   

 15. Про надання допомоги Трофименко О.В. на лікування.   

 16. Про надання допомоги Задоянюку О.В. на лікування.   

 17. Про надання допомоги Климаковій Г.М. на лікування.  

 18. Про надання допомоги Шпак О.О. на лікування сина 

Шпака В.С.  

 19. Про надання допомоги Ігнатовій О.О. на лікування.  

 20. Про надання допомоги Семеновій І.А. на лікування. 
 21. Про надання допомоги Науменко С.П. на лікування.  

 22. Про надання допомоги Івановій Ж.Є. на лікування сина 

Іванова М.А.   

 23. Про надання допомоги Бєляєву В.В. на лікування онуки 

Бєляєвої А.О.   

 24. Про надання допомоги Бордуновій Т.Г. на лікування.   

 25. Про надання допомоги Логуновій О.А. на лікування. 
 26. Про надання допомоги Сініциній Л.В. на лікування. 
 27. Про надання допомоги Серокліну В.А. на лікування. 
 28. Про надання допомоги Сюсель О.О. на лікування. 
 29. Про надання допомоги Підгайній Л.В. на лікування 

чоловіка Підгайного О.П. 
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 30. Про надання допомоги Бардадим Ю.О. на лікування сина 

Бардадим Є.О. 
 31. Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Запорізький центр 

диспетчеризації громадського транспорту". 
 32. 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"  

 33. 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)  

 34. 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)  

 35. 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)  

 36. 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)  

 37. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

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

 38. 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) 

 39. 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". 
 40. Про затвердження Програми "Фінансова підтримка 

комунального підприємства "Преса" на 2018 рік". 
 41. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 
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№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)". 
 42. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2018 

№43 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018 2020 

роки". 
 43. Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста. 
 44. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№55 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)  

 45. Про відмову у передачі у власність гр. Шкабарі О.Е. 

земельної ділянки по вул.Каспійській, 54 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 46. Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області основних засобів та матеріальних цінностей, які 

належать територіальній громаді м.Запоріжжя. 
 47. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.02.2017 №80 "Про діяльність Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)" (зі змінами)  

 48. Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових 

будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування в 

2018 році  

 49. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації.   

 50. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації.  

 51. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

22.11.2017 №32 "Про затвердження плану підготовки 
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регуляторних актів на 2018 рік"  

 52. Про відкриття відділення з хокею з шайбою у 

дитячо-юнацькій спортивній школі "Салют". 
 53. Про внесення змін до Положення про туристичний збір, 

затвердженого рішенням міської ради від 26.01.2011 №11 

(зі змінами) 
 54. Про внесення змін та доповнень до Положення про 

департамент надання адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва Запорізької міської ради, 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 

25.01.2017 №52 "Про внесення змін до Положень 

виконавчих органів Запорізької міської ради". 
 55. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул. Леоніда 

Жаботинського, 45, 45А. 
 56. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

Північнокільцева, 22а, Зестафонська, 5, М.Краснова, 1а, 

Українська, 2. 
 57. Про збільшення обсягів фінансування капітальних 

ремонтів багатоквартирних будинків м.Запоріжжя 

 58. Про організаційно-правові заходи зі збереження доріг 

м.Запоріжжя.  

 59 
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 

№46 “Про програму відновлення функціонування у 

м.Запоріжжя пересувної лабораторії моніторингу 

довкілля Державної установи «Запорізький обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я 

України» (зі змінами) 
 60. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства та Фонду 

державного майна України щодо вирішення питання 

передачі житлового фонду, що не увійшов до статутних 

капіталів господарських товариств у процесі 

приватизації, але перебуває на їхньому балансі, в 

управління об`єднань співвласників багатоквартирних 

будинків  

 61. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

"Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в 
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історичних ареалах міста" 

 62. Різне  
  результати голосування: за -52, проти -0, утримались -0, 

не голосували -1 

   
 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна – депутат міської ради від 

фракції «ВО «Батьківщина» 
  з пропозицією виключити з порядку денного додаткове 

питання №13 «Про збільшення обсягів фінансування 

капітальних ремонтів багатоквартирних будинків 

м.Запоріжжя» 
  результати голосування: за - 53, проти -0, утримались -0, 

не голосували - 1 

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

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

не голосували -2/ 
   

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 2/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію двадцять восьмої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 5/ 
   
 ВИСТУПИВ: Буряк В.В. - міський голова 
  З пропозицією пропустити «Оголошення депутатських 

запитів, заяв, оголошень» 
  Результати голосування: за - 42, проти -0, утримались -3, 

не голосували - 9 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи двадцять восьмої  

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

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 46, проти - 1, утримались - 3, не 

голосували - 4/ 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Чумаченку В.В. на лікування 

матері Чумаченко В.П.  
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 ДОПОВІДАЧ: Полюсов  Василь  Вячеславович - депутат міської ради 

від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 4 додається/ 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Нікітенку В.Я. на лікування 

дружини Нікітенко В.І. 
 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 5 додається/ 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Морозовій Д.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 6 додається/ 
   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Хомякову А.В. на лікування сина 

Хомякова І.А.  

 ДОПОВІДАЧ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 7 додається/ 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Короленко Л.І. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 8 додається/ 
   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Моцаку В.С. на лікування доньки 

Моцак В.В.  

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 9 додається/ 
   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кацика С.Є. на лікування 

підопічного Брянського О.С. 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 10 додається/ 
   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Назаровій В.О. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 11 додається/ 
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13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Дутчак В.В. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 12 додається/ 
   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Піняєвій Н.С. на лікування.   

 ДОПОВІДАЧ: Володьков Микола  Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 13 додається/ 
   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Горобцю В.П. на лікування.   

 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 14 додається/ 
   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Трофименко О.В. на лікування.   

 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 15 додається/ 
   

17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Задоянюку О.В. на лікування.   

 ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: рішення № 16 додається/ 
   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Климаковій Г.М. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: рішення № 17 додається/ 
   

19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шпак О.О. на лікування сина 

Шпака В.С.  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: рішення № 18 додається/ 
   

20. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ігнатовій О.О. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 19 додається/ 
   

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Семеновій І.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 
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від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 20 додається / 
   

22. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Науменко С.П. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 21 додається/ 
   

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Івановій Ж.Є. на лікування сина 

Іванова М.А.   

 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 22 додається/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бєляєву В.В. на лікування онуки 

Бєляєвої А.О.   

 ДОПОВІДАЧ: Вєдєнєєв Олександр Євгенович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 23 додається/ 
   

25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бордуновій Т.Г. на лікування.   

 ДОПОВІДАЧ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 24 додається/ 
   

26. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Логуновій О.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 25 додається/ 
   

27. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сініциній Л.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 26 додається/ 
   

28. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Серокліну В.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 27 додається/ 
   

29. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сюсель О.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гринь Віктор Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
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 ВИРІШИЛИ: /рішення № 28 додається/ 
   

30. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Підгайній Л.В. на лікування 

чоловіка Підгайного О.П. 
 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 29 додається/ 
   

31. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бардадим Ю.О. на лікування сина 

Бардадим Є.О. 
 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 30 додається/ 
   

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Запорізький центр 

диспетчеризації громадського транспорту". 
 ДОПОВІДАЧ: Власюк Олександр Олександрович - начальник 

управління з  транспортного забезпечення та зв'язку 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається:  

результати голосування: за -43, проти -0, утримались -8, 

не голосували -3/ 
   

33. СЛУХАЛИ: 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"  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається:  

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

не голосували -2/ 
   

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

№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

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

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається:  

результати голосування: за -53, проти -0, утримались -0, 
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не голосували -1/ 
   

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

25.12.2015 №9 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається:  

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

не голосували -1/ 
   

36. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається:  

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

не голосували -1/ 
   

37. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається:  

результати голосування: за -51, проти -0, утримались -0, 

не голосували -3/ 
   

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

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

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

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

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

  редакційна правка Максимова Володимира Стапановича 

- депутата міської ради від фракції "ВО "Батьківщина" 

результати голосування: за - 45; проти - 0; утримались-1; 

не голосувало-8 /прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається:  

результати голосування: за -50, проти -0, утримались -0, 

не голосували -4/ 
   

39. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається:  

результати голосування: за -50, проти -0, утримались -0, 

не голосували -4/ 
   

40. 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 39 додається:  

результати голосування: за -51, проти -0, утримались -0, 

не голосували -3/ 
   

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми "Фінансова підтримка 

комунального підприємства "Преса" на 2018 рік". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається:  

результати голосування: за -40, проти -0, утримались -6, 

не голосували -8/ 
   

42. 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 
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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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається:  

результати голосування: за -50, проти -0, утримались -1, 

не голосували -3/ 
   

43. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2018 

№43 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2020 

роки". 
 ДОПОВІДАЧ: Власюк Олександр Олександрович - начальник 

управління з  транспортного забезпечення та зв'язку 

міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається:  

результати голосування: за -40, проти -5, утримались -2, 

не голосували -7/ 
   

44. СЛУХАЛИ: Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається:  

результати голосування: за -46, проти -0, утримались -3, 

не голосували -5/ 
 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

Пропозиція перенести додаткове питання №15 перед №11 

основного порядку денного  

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

0, не голосувало – 2   прийнята  

45. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2016 
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№46 "Про програму відновлення функціонування у 

м.Запоріжжя пересувної лабораторії моніторингу 

довкілля Державної установи "Запорізький обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я 

України" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  редакційна правка  

результати голосування: за - 51; проти - 0; утримались-0; 

не голосувало-3   прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається:  

результати голосування: за -48, проти -0, утримались -0, 

не голосували -6/ 
   

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

№55 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  редакційна правка  

результати голосування: за - 51; проти - 0; утримались-0; 

не голосувало-2  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається:  

результати голосування: за -50, проти -0, утримались -0, 

не голосували -3/ 
   

47. СЛУХАЛИ: Про відмову у передачі у власність гр. Шкабарі О.Е. 

земельної ділянки по вул.Каспійській, 54 для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 ДОПОВІДАЧ: Сколибог Юлія  Олександрівна - начальник управління з 

питань земельних відносин 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається:  

результати голосування: за -37, проти -0, утримались -5, 

не голосували -11/ 
   

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

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області основних засобів та матеріальних цінностей, які 

належать територіальній громаді м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 



24 

комунальної власності  та приватизації міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається:  

результати голосування: за -49, проти -0, утримались -0, 

не голосували -4/ 
   

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

від 28.02.2017 №80 "Про діяльність Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)" (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається:  

результати голосування: за -50, проти -0, утримались -0, 

не голосували -3/ 
   

50. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових 

будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування в 

2018 році  

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається:  

результати голосування: за -50, проти -0, утримались -1, 

не голосували -2/ 
   

51. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації.   

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович – голова  постійної комісії 

міської ради з питань комунальної власності ресурсів, 

приватизації, архітектури та земельних відносин 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається:  

результати голосування: за -39, проти -0, утримались -4, 

не голосували -9/ 
   

52. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації.  

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович – голова  постійної 

комісії міської ради з питань комунальної власності 
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ресурсів, приватизації, архітектури та земельних 

відносин 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: за -41, проти -0, утримались -4, не 

голосували -7/ 
   

53. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень 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 50 додається:  

результати голосування: за -42, проти -0, утримались -5, 

не голосували -5/ 
   

54. СЛУХАЛИ: Про відкриття відділення з хокею з шайбою у 

дитячо-юнацькій спортивній школі "Салют". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається:  

результати голосування: за -46, проти -0, утримались -0, 

не голосували -6/ 
   

55. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про туристичний збір, 

затвердженого рішенням міської ради від 26.01.2011 №11 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається:  

результати голосування: за -47, проти -0, утримались -1, 

не голосували -4/ 
   

56. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Положення про 

департамент надання адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва Запорізької міської ради, 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 

25.01.2017 №52 "Про внесення змін до Положень 

виконавчих органів Запорізької міської ради". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається:  

результати голосування: за -47, проти -0, утримались -3, 
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не голосували -2/ 
   

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул. Леоніда 

Жаботинського, 45, 45А. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: 

результати голосування: за -47, проти -0, утримались -3, 

не голосували -2/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

Північнокільцева, 22а, Зестафонська, 5, М.Краснова, 1а, 

Українська, 2. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається: 

результати голосування: за -42, проти -0, утримались -4, 

не голосували -6/ 
   

59. СЛУХАЛИ: Про організаційно-правові заходи зі збереження доріг 

м.Запоріжжя.  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийнято/  

результати голосування: за - 29, проти - 0, утримались -1 

4, не голосували - 9/ 
   

60. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр міністра України, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово комунального господарства та Фонду 

державного майна України щодо вирішення питання 

передачі житлового фонду, що не увійшов до статутних 

капіталів господарських товариств у процесі 

приватизації, але перебуває на їхньому балансі, в 

управління об`єднань співвласників багатоквартирних 

будинків 

 ДОПОВІДАЧ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
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 ВИРІШИЛИ: /рішення не прийнято/  

результати голосування: за - 24, проти -1, утримались - 18, 

не голосували - 9/ 
   

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

"Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в 

історичних ареалах міста" 

 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийнято/ 

результати голосування: за - 23, проти -5, утримались - 14, 

не голосували - 10/ 
   

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


