
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №29 

двадцять дев'ятої  сесії Запорізької міської ради 

сьомого скликання 

від 30 травня 2018 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №29 

м.Запоріжжя 30.05.2018 

засідання почалось о 11 годині 00 хвилин 

засідання закінчилось о 20 годині 50 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 53 

  запрошені 40 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять дев'ятої  

сесії міської ради  сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного  двадцять дев'ятої  питання: 
 1. Про секретаріат двадцять дев'ятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію двадцять дев'ятої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію двадцять дев'ятої сесії міської 

ради. 
 4. Про затвердження Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки. 
 5. 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)  

 6. 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)  

 7. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 
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2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №30 (зі змінами та доповненнями)  

 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 використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

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

 10. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

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

 11. Про збільшення статутного капіталу та затвердження 

нової редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ". 
 12. Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної 

політики органами місцевого самоврядування за 2017 рік. 
 13. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

22.11.2017 №32 "Про затвердження плану підготовки 

регуляторних актів на 2018 рік"  

 14. Про реєстрацію договорів найму (піднайму, оренди) 

жилих приміщень. 
 15. Про затвердження Положення про департамент освіти і 

науки Запорізької міської ради. 
 16. Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 

роки. 
 17. Про порушення клопотання щодо надання статусу 

академічного Запорізькому муніципальному театру 

танцю. 
 18. Про затвердження Положення про службу (управління) у 

справах дітей Запорізької міської ради. 
 19. Про створення комунального закладу "Центр соціальної 

підтримки дітей та сімей "Затишна домівка" Запорізької 

міської ради  

 20. Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Міський Центр здоров'я" шляхом приєднання до 

комунального закладу "Інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики департаменту охорони здоров'я 



4 

Запорізької міської ради". 
 21. Про реформування юридичної особи "Комунальне 

підприємство "Редакція газети "Запорозька Січ" шляхом 

реорганізації у Приватне підприємство "Редакція газети 

"Запорозька Січ". 
 22. Про перейменування вулиці Авангардної в місті 

Запоріжжі на вулицю Героїв 23-го батальйону. 
 23. Про комунальне підприємство "Інститут розвитку міста 

Запоріжжя" Запорізької міської ради  

 24. Про впровадження "Mobile ID" в місті Запоріжжя. 
 25. Про звернення Запорізької міської ради до виборців міста 

Запоріжжя щодо пропозиції про відкликання депутата.  

 26. Про результати перевірки фінансово-економічної 

діяльності комунального підприємства "Управління 

капітального будівництва". 
 27. Про затвердження Положення про умови проведення 

конкурсу з відбору інвестора для впровадження 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському громадському транспорті м.Запоріжжя. 
 28. Про затвердження міської цільової програми 

"Запоріжжя - місто з безпечними зупинками". 
 29. 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. 
 30. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 31. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 32. Різне. 
   

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

не голосували - 2 

   

 СЛУХАЛИ: ВИСТУПИЛИ : 
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Буряк В.В. - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з порядку денного № 17,21,24,27 

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

не голосували - 2 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
  1. Про внесення змін до програми "Фізична культура та 

спорт на 2016-2018 роки", затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №33 "Про затвердження 

"Програми фінансування заходів з питань сім'ї та 

молоді на 2018 рік", "Міської програми підтримки 

обдарованої молоді м. Запоріжжя на 2018 рік" та про 

внесення змін до рішень міської ради від 25.12.2015 

№18, від 31.01.2014 №27 (зі змінами та 

доповненнями)". 
   Результати голосування: 

за - 54,проти - 0,утримались - 0,не голосувало - 3 
 

  2. Про підтримку петиції Логвин Н.В. "Просимо 

зберегти для наших дітей". 
   Результати голосування: за - 48проти - 0, 

утримались - 2, не голосувало – 7 
 

  3. Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення - будинкового комітету 

по вул.Історичній, 31. 
   Результати голосування: 

за - 54,проти - 0,утримались - 0,не голосувало - 3 
 

  4. Про внесення змін до рішення міської ради від 

05.06.2002 №98 "Про надання дозволу на створення 

органу самоорганізації населення". 
   Результати голосування: 

за - 54,проти - 0,утримались - 0,не голосувало - 3 
 

  5. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 1,не голосувало - 4 

 
  6. Про звільнення заступника міського голови.  

   Результати голосування: за - 32,проти - 1, 
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утримались - 9,не голосувало- 15 
 

  7. Про організаційно-правові заходи зі збереження 

доріг м.Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 49,проти - 0, 

утримались - 5,не голосувало - 3 
 

  8. Про виділення коштів з місцевого бюджету на 

озеленення скверу Валентина Яланського. 
   Результати голосування: за - 35,проти - 1, 

утримались - 8, не голосувало - 3 
 

  9. Про безкоштовний проїзд учнів м.Запоріжжя на 

автобусних маршрутах загального користування та 

електротранспорті. 
   Результати голосування: за - 45,проти - 0, 

утримались - 6,не голосувало - 6 
 

 ВИСТУПИВ: 

 
10. Прасол М.В. - депутат міської ради від фракції 

"УКРОП" з пропозицією перенести питання: 

«Про звернення депутатів Запорізької міської ради 

до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо передачі права встановлення 

коефіцієнтів за надання послуг державної реєстрації 

місцевим бюджетам» на наступну сесію 
  11. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради 

України та Народних депутатів України щодо 

прийняття проекту Виборчого кодексу (проект 

№3112-1 від 02.10.2015). 
   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 8, не голосувало - 7 
 

  12. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України та Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення щодо порушення 

конституційних прав запорізької громади на 

отримання інформації, а також негативного впливу 

на діяльність комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" рішення 

Кабінету Міністрів України щодо припинення 
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аналогового телевізійного мовлення на території 

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

утримались - 2, не голосувало - 6 
 

  13. Про затвердження Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки. 
   Результати голосування: за - 54,проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 3 
 

  14. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради "Про впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами в історичних ареалах міста". 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 3 
 

  15. Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб'єктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) на території 

м.Запоріжжя у нічний час доби. 
   Результати голосування: за - 42,проти - 1, 

утримались - 4, не голосувало- 10 
 

  16. Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.04.2018 №49 "Про затвердження Порядку 

проведення капітальних ремонтів спільного майна у 

багатоквартирних житлових будинках м.Запоріжжя 

на умовах співфінансування в 2018 році". 
   Результати голосування: за - 50,проти - 1, 

утримались - 1, не голосувало - 5 
 

  17. Про надання допомоги Арделянову Є.І. на лікування 

онуки Макеєвої М.А.  
 

   Результати голосування: за - 51,проти - 0, 

утримались - 0,не голосувало - 6 
 

  18. Про надання допомоги Головіну А.М. на лікування. 
   Результати голосування: за - 50,проти - 0, 

утримались - 0,не голосувало - 7 
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  19. Про надання допомоги Єрофєєву Є.Г. на лікування 

сина Єрофєєва Д.Є.  

   Результати голосування: за - 51,проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
 

  20. Про надання допомоги Кальмус І.С. на лікування. 
   Результати голосування: за - 51,проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
 

  21. Про надання допомоги Кожушкіну С.А. на 

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

утримались - 0,не голосувало - 6 
 

  22. Про надання допомоги Линець Г.Ф. на лікування. 
   Результати голосування: за - 51,проти - 0, 

утримались - 0,не голосувало - 6 
 

  23. Про надання допомоги Мазуренко Т.М. на 

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

утримались - 0, не голосувало - 5 
 

  24. Про надання допомоги Мелешку А.М. на лікування. 
   Результати голосування: за - 52,проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 5 
 

  25. Про надання допомоги Пилипенко Т.П. на лікування 

чоловіка Пилипенка С.М. 
   Результати голосування: за - 51,проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
 

  26. Про надання допомоги Федорченко О.В. на 

лікування сина Федорченка С.М.  

   Результати голосування: за - 52,проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 5 
 

  27. Про надання допомоги Зарбазоні О.Ю. на лікування. 
   Результати голосування: за - 52,проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 5 
 

  28. Про надання допомоги Кілевецькій О.В. на 

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

утримались - 0,не голосувало - 6 
 

  29. Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.04.2017 №43 "Про здійснення місцевого 

запозичення до бюджету міста" 

   Результати голосування: за - 39, проти - 1, 

утрималось - 40, не голосувало - 14 
 

 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

Після погоджувальної ради пропозиції: 

1. Розглянути додаткові питання №17-28 в перш чергу  

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

не голосувало - 4 

  2. Розглянути додаткове питання №1 перед №9 основного 

порядку денного 

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

не голосувало - 7 

  3. Розглянути додаткове питання №29 після №10 

основного порядку денного 
  Результати голосування: за - 42, проти - 0, утрималось -4 

, не голосувало -12 
   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного двадцять дев'ятої  

сесії міської ради сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат двадцять дев'ятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію двадцять дев'ятої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію двадцять дев'ятої сесії міської 

ради. 
 4. Про надання допомоги Арделянову Є.І. на лікування 

онуки Макеєвої М.А.   

 5. Про надання допомоги Головіну А.М. на лікування. 
 6. Про надання допомоги Єрофєєву Є.Г. на лікування сина 

Єрофєєва Д.Є.  

 7. Про надання допомоги Кальмус І.С. на лікування. 
 8. Про надання допомоги Кожушкіну С.А. на лікування. 
 9. Про надання допомоги Линець Г.Ф. на лікування. 
 10. Про надання допомоги Мазуренко Т.М. на лікування. 
 11. Про надання допомоги Мелешку А.М. на лікування. 
 12. Про надання допомоги Пилипенко Т.П. на лікування 

чоловіка Пилипенка С.М. 
 13. Про надання допомоги Федорченко О.В. на лікування 
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сина Федорченка С.М.  

 14. Про надання допомоги Зарбазоні О.Ю. на лікування. 
 15. Про надання допомоги Кілевецькій О.В. на лікування. 
 16. Про затвердження Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки. 
 17. 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)  

 18. 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)  

 19. 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)  

 20. 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)  

 21. Про внесення змін до програми "Фізична культура та 

спорт на 2016-2018 роки", затвердженої рішенням міської 

ради від 20.12.2017 №33 "Про затвердження "Програми 

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

"Міської програми підтримки обдарованої молоді м. 

Запоріжжя на 2018 рік" та про внесення змін до рішень 

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

змінами та доповненнями)". 
 22. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

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

 23. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

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

 24. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2017 

№43 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету 

міста" 

 25. Про збільшення статутного капіталу та затвердження 

нової редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 
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ПІДПРИЄМСТВА "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ". 
 26. Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної 

політики органами місцевого самоврядування за 2017 рік. 
 27. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 

22.11.2017 №32 "Про затвердження плану підготовки 

регуляторних актів на 2018 рік"  

 28. Про реєстрацію договорів найму (піднайму, оренди) 

жилих приміщень. 
 29. Про затвердження Положення про департамент освіти і 

науки Запорізької міської ради. 
 30. Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 

роки. 
 31. Про затвердження Положення про службу (управління) у 

справах дітей Запорізької міської ради. 
 32. Про створення комунального закладу "Центр соціальної 

підтримки дітей та сімей "Затишна домівка" Запорізької 

міської ради  

 33. Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Міський Центр здоров'я" шляхом приєднання до 

комунального закладу "Інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики департаменту охорони здоров'я 

Запорізької міської ради". 
 34. Про перейменування вулиці Авангардної в місті 

Запоріжжі на вулицю Героїв 23-го батальйону. 
 35. Про комунальне підприємство "Інститут розвитку міста 

Запоріжжя" Запорізької міської ради  

 36. Про звернення Запорізької міської ради до виборців міста 

Запоріжжя щодо пропозиції про відкликання депутата.  

 37. Про результати перевірки фінансово-економічної 

діяльності комунального підприємства "Управління 

капітального будівництва". 
 38. Про затвердження міської цільової програми 

"Запоріжжя - місто з безпечними зупинками". 
 39. 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 
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приватизації, але перебуває на їхньому балансі, в 

управління об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків. 
 40. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 41. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 42. Про підтримку петиції Логвин Н.В. "Просимо зберегти 

для наших дітей". 
 43. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул.Історичній, 31. 
 44. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.06.2002 

№98 "Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення". 
 45. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 
 46. Про звільнення заступника міського голови.  

 47. Про організаційно-правові заходи зі збереження доріг 

м.Запоріжжя. 
 48. Про виділення коштів з місцевого бюджету на озеленення 

скверу Валентина Яланського. 
 49. Про безкоштовний проїзд учнів м.Запоріжжя на 

автобусних маршрутах загального користування та 

електротранспорті. 
 50. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України та 

Народних депутатів України щодо прийняття проекту 

Виборчого кодексу (проект №3112-1 від 02.10.2015). 
 51. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 

Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення щодо порушення конституційних прав 

запорізької громади на отримання інформації, а також 

негативного впливу на діяльність комунального 

підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" 

рішення Кабінету Міністрів України щодо припинення 

аналогового телевізійного мовлення на території 

України. 
 52. «Про затвердження Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки» на наступну 
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сесію 

 53. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

"Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в 

історичних ареалах міста". 
 54. Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного 

господарства) на території м.Запоріжжя у нічний час 

доби. 
 55. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2018 

№49 "Про затвердження Порядку проведення 

капітальних ремонтів спільного майна у 

багатоквартирних житлових будинках м.Запоріжжя на 

умовах співфінансування в 2018 році". 
   

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

не голосували - 2 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат двадцять дев'ятої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 7/ 
   

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 55, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію двадцять дев'ятої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 3/ 
   

 ВИСТУПИЛИ: Константинова Катерина Андріївна – депутат міської 

ради позафракційна 
  Чумаченко Ігор Миколайович – голова постійної комісії з 

питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, 

архітектури та земельних відносин  

(звіт постійної комісії) 
  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
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  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

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

позафракційний 
  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
  Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 

комунальної власності та приватизації 
  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 
  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 
 ВИСТУПИВ: Маляренко Андрій Євгенович – голова постійної з питань 

охорони здоров`я та соціального захисту населення 

(звіт постійної комісії) 
  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 
  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 
  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 
  Бушов Андрій Анатолійович - головний інженер КП 

«Управління капітального будівництва» 
  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв. 
 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Іщенко Ларисі 

Георгіївні - директору комунальне підприємство 

«Титан»,  

протокольне доручення Байло Марині 

Геннадіївнї - в.о.директора департаменту інфраструктури 

та благоустрою міської ради 
  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
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  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавих органів міської ради 

  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Омельяновичу Роману 

Анатолійовичу керуючому справами виконавчого 

комітету міської ради 

  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу 

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавих органів міської ради; 

протокольне доручення Власюку Олександру 

Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку міської ради; 

Бутенко Ірина Олександрівна  – керівнику  місцевої 

прокуратури №1 старшому раднику юстиції; 
  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Вагіс Ольга Анатоліївна - директор департаменту 

фінансової та бюджетної політики міської ради 

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавих органів міської ради;  

протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавих органів міської  ради 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу 

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавих органів міської ради;  

протокольне доручення Еделєву Валерію 

Гавриловичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавих органів міської ради 
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  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавих органів міської ради; 

протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавих органів міської  ради, 

протокольне доручення Еделєву Валерію Гавриловичу   

заступнику - міського голови з питань діяльності 

виконавих органів міської ради; 

протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавих органів ради; 

протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу – 

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

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

"Солідарність" 

  Дорошенко Юрій Леонідович - директор КП 

"Комунсантрансекологія" 

  Онода Костянтин Костянтинович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

   

   СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи двадцять дев'ятої  

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

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

не голосували - 11/ 
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Про блочне голосування додаткових питань № 17-28  

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

не голосувало – 4; 

Блочне голосування додаткових питань: 

результати голосування: за – 51, проти- 0, утрималорсь-0, 

не голосувало - 4 

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Арделянову Є.І. на лікування 

онуки Макеєвої М.А.   

 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 
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5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Головіну А.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Полюсов Василь Вячеславович - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Єрофєєву Є.Г. на лікування сина 

Єрофєєва Д.Є.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кальмус І.С. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: / 
   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кожушкіну С.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Линець Г.Ф. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: / 
   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Мазуренко Т.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: / 
   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Мелешку А.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: / 
   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пилипенко Т.П. на лікування 

чоловіка Пилипенка С.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: / 
   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Федорченко О.В. на лікування 
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сина Федорченка С.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: / 
   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Зарбазоні О.Ю. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кривцов Андрій  Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: / 
   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кілевецькій О.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кривцов Андрій  Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: / 
   

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за -47, проти -0, утримались -2, не 

голосували -6/ 
   

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

25.12.2015 №9 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Ревчук  Ольга  Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Михайлика Павла Андрійовича   

депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

результати голосування: за - 43, проти - 0, утрималось - 2, 

не голосувало - 10 прийнята 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
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18. 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: Ревчук Ольга  Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Адаманова Олега Федоровича  

депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

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

не голосували - 6  прийнята 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Ращепкін Сергій Володимирович - директор КП 

"Запоріжремсервіс" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за -46, проти -0, утримались -5, не 

голосували -2/ 
   

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №30 (зі змінами та доповненнями)  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Ревчук  Ольга  Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  заява про конфлікт інтересів Дорошенко Юрія 

Леонідовича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок"  

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Байло Марина Геннадіївна  - заступник директора 
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департаменту інфраструктури та благоустрою 

Запорізької міської ради 

  Балашов Сергій Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  Дорошенко Юрій Леонідович - директор КП 

"Комунсантрансекологія" 

  Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за -40, проти -0, утримались -7, не 

голосували -5/ 
   

 ВИСТУПИЛИ: Войцицька Вікторія - народний депутат України 8 го 

скликання 
  Ніколаєнко Олександр Олександрович - епутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 
  Балашов Сергій  Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 
  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
  Божко Руслан Анатолійович -депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 
  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 
   

20. 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 20 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
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21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми "Фізична культура та 

спорт на 2016-2018 роки", затвердженої рішенням міської 

ради від 20.12.2017 №33 "Про затвердження "Програми 

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

"Міської програми підтримки обдарованої молоді м. 

Запоріжжя на 2018 рік" та про внесення змін до рішень 

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

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за -50, проти -0, утримались -5, не 

голосували -5/ 
   

22. 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: Ревчук  Ольга  Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  редакційні правки депутатів;  

редакційна правка Германюка Олега Борисовича   

депутата міської ради від фракції "Об'єднання 

"Самопоміч"  

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

не голосували - 8 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за -53, проти -0, утримались -1, не 

голосували -6/ 
   

23. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2017 

№43 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету 

міста" 
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 ДОПОВІДАЧ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за -49, проти -0, утримались -5, не 

голосували -6/ 
   

25. СЛУХАЛИ: Про збільшення статутного капіталу та затвердження 

нової редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за -50, проти -4, утримались -1, не 

голосували -5/ 
   

26. СЛУХАЛИ: Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної 

політики органами місцевого самоврядування за 2017 рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 
   

27. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Ревчук  Ольга  Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Чумаченко Ігоря 

Миколайовича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок"  

результатит голосування: за - 39, проти - 1, 

утримались - 8, не голосували - 12 прийнята  

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за -43, проти -1, утримались -8, не 
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голосували -8/ 
   

28. СЛУХАЛИ: Про реєстрацію договорів найму (піднайму, оренди) 

жилих приміщень. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за -50, проти -1, утримались -5, не 

голосували -4/ 
   

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про департамент освіти і 

науки Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 

роки. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за -46, проти -0, утримались -11, 

не голосували -3/ 
   

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про службу (управління) у 

справах дітей Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 
   

32. СЛУХАЛИ: Про створення комунального закладу "Центр соціальної 

підтримки дітей та сімей "Затишна домівка" 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" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
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33. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Міський Центр здоров'я" шляхом приєднання до 

комунального закладу "Інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики департаменту охорони здоров'я 

Запорізької міської ради". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

34. СЛУХАЛИ: Про перейменування вулиці Авангардної в місті 

Запоріжжі на вулицю Героїв 23-го батальйону. 
 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за -51, проти -0, утримались -1, не 

голосували -8/ 
   

35. СЛУХАЛИ: Про комунальне підприємство "Інститут розвитку міста 

Запоріжжя" Запорізької міської ради  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за -38, проти -0, утримались -8, не 

голосували -14/ 
   

36. СЛУХАЛИ: Про звернення Запорізької міської ради до виборців міста 

Запоріжжя щодо пропозиції про відкликання депутата.  

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: результати голосування: за - 10, проти - 3, утримались - 

25, не голосували – 22  не прийнято 

   

37. СЛУХАЛИ: Про результати перевірки фінансово-економічної 

діяльності комунального підприємства "Управління 

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

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИСТУПИЛИ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 
   

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми 

"Запоріжжя - місто з безпечними зупинками". 
 ДОПОВІДАЧ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: результати голосування: за - 26, проти - 0, утримались - 

24, не голосували – 9  не прийнято 

   

39. 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" 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за -53, проти -0, утримались -0, не 

голосували -6/ 
   

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Ревчук  Ольга  Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  заяви депутатів щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -47, проти -0, утримались -1, не 

голосували -11/ 
   

41. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

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

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за -45, проти -0, утримались -2, не 

голосували -12/ 
   

42. СЛУХАЛИ: Про підтримку петиції Логвин Н.В. "Просимо зберегти 

для наших дітей". 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: результати голосування: за - 15, проти - 0, утримались - 

30, не голосували – 14 не прийнято 
   

43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул.Історичній, 31. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

44. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 05.06.2002 

№98 "Про надання дозволу на створення органу 

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

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за -57, проти -0, утримались -1, не 

голосували -1/ 
   

45. СЛУХАЛИ: Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: результати голосування: за - 24, проти - 0, утримались - 

31, не голосували – 4  не прийнято 
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46. СЛУХАЛИ: Про звільнення заступника міського голови.  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: результати голосування: за - 19, проти - 6, утримались - 

26, не голосували – 8  не прийнято 
   

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

м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Ревчук  Ольга  Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Константинова Олександра 

Олександровича - депутата міської ради від фракції 

"Солідарність"  

результати голосування: за - 28, проти  - 0, 

утримались - 23, не голосували - 8 - не прийнята 

 ВИРІШИЛИ: результати голосування: за - 27, проти – 0, утримались - 

25, не голосували – 7  не прийнято 
   

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

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

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: результати голосування: за - 10, проти - 2, утримались - 

29, не голосували – 18 не прийнято 
   

49. СЛУХАЛИ: Про безкоштовний проїзд учнів м.Запоріжжя на 

автобусних маршрутах загального користування та 

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

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: результати голосування: за - 17, проти - 0, утримались - 

32, не голосували – 10 не прийнято 
   

50. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України та 
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Народних депутатів України щодо прийняття проекту 

Виборчого кодексу (проект №3112-1 від 02.10.2015). 
 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: результати голосування: за - 26, проти - 0, утримались - 

28, не голосували – 5 не прийнято 
   

51. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 

Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення щодо порушення конституційних прав 

запорізької громади на отримання інформації, а також 

негативного впливу на діяльність комунального 

підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" 

рішення Кабінету Міністрів України щодо припинення 

аналогового телевізійного мовлення на території 

України. 
 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували – 4 / 
   

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки. 
 ДОПОВІДАЧ: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції "Наш край" виступив з пропозицією 

перенести питання на наступну сесію 

 ВИРІШИЛИ: /інформацiю прийняти до вiдома/ 
   

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

"Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в 

історичних ареалах міста". 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за -35, проти -1, утримались -10, 

не голосували -11/ 
   



29 

54. СЛУХАЛИ: Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного 

господарства) на території м.Запоріжжя у нічний час 

доби. 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Ревчук Ольга Андріївна - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  редакційна правка Чумаченко Ігоря Миколайовича -    

депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" та 

Согоріна Андрія Анатолійовича - депутата міської ради 

від фракції «Солідарність»: 

результати голосування за - 41, проти - 1, утримались - 3, 

не голосували - 10 прийнята; 

редакційна правка Буряка Володимира Вікторовича - 

міського голови  

результати голосування за - 25, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 24 не прийнята 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Сідельникова Олена Леонідівна - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за -36, проти -1, утримались -5, не 

голосували -13/ 
   

55. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2018 

№49 "Про затвердження Порядку проведення 

капітальних ремонтів спільного майна у 

багатоквартирних житлових будинках м.Запоріжжя на 
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умовах співфінансування в 2018 році". 
 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИСТУПИЛИ: Ревчук Ольга Андріївна - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  редакційна правка Прасола Михайла Вікторовича   

депутата міської ради від фракції "УКРОП" 

результати голосування за - 7, проти - 6, утримались - 31, 

не голосували -10 не прийнята 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -38, проти -0, утримались -8, не 

голосували -9/ 
   

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


