
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №31 

тридцять першої  сесії Запорізької міської ради 

сьомого скликання 

від 29 серпня 2018 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №31 

м.Запоріжжя 29.08.2018 

засідання почалось о 11 годині 10 хвилин 

засідання закінчилось о 22 годині 05 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

 Присутні: депутати 55 

  запрошені 54 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 ВИСТУПИЛИ: Представники громади: 

  Лех Ірина  

  Стриганов Анатолій 

  Радченко Раїса 

  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 СЛУХАЛИ: Бутенко Ірина Олександрівна – керівник  місцевої 

прокуратури №1 

  Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Мазурік Роман Володимирович - керівник  місцевої 

прокуратури №2 

  Прихожанов Валерій Олександрович - керівник  місцевої 

прокуратури №3 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

   

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять першої  

сесії міської ради  сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
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 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного тридцять першої питання: 

 1. Про секретаріат тридцять першої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію тридцять першої сесії міської ради. 

 3. Про редакційну комісію тридцять першої сесії міської 

ради. 

 4. Про внесення змін до програми "Програма соціального 

захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у м.Запоріжжі на 2016-2018 роки", 

затвердженої рішенням міської ради від 25.08.2016 №32" 

(зі змінами) . 

 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 рішення міської ради від 20.12.2017 

№31 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя на 2018 рік" 

(зі змінами)  

 7. 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)  

 8. 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)  

 9. 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)  

 10. Про затвердження Програми ревіталізації малих річок та 

інших водойм міста Запоріжжя на 2018-2028 роки. 

 11. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№44 "Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік". 

 12. 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 
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відпочинок", "Професійно-технічна освіта"" (зі змінами)  

 13. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№54 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2018 рік". 

 14. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)  

 15. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

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

 16. Про затвердження кредитних договорів. 

 17. Про здійснення запозичення для фінансування проекту 

"Комплексний проект з термомодернізації бюджетних 

будівель м. Запоріжжя". 

 18. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.04.1999 №23 "Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності міста дошкільних закладів №№ 18, 

38, 186 відкритого акціонерного товариства "Запорізький 

виробничий алюмінієвий комбінат". 

 19. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2017 

№32 "Про затвердження плану підготовки регуляторних 

актів на 2018 рік". 

 20. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів комунальної 

інфраструктури від товариства з обмеженою 

відповідальністю "Запорізька міська енергетична 

компанія" та подальше їх використання. 

 21. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя 

завершеного будівництвом об'єкту "Реконструкція 

вул.Кияшко в межах від бул.Вінтера до вул.Михайлова у 

м.Запоріжжя" . 

 22. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єкту 

нерухомого майна права державної власності - квартири 

№32 по вул.Перемоги, 93-Б від Головного управління 

Національної гвардії України. 

 23. Про клопотання до Запорізької обласної ради щодо 

передачі у комунальну власність міста об'єкту 

незавершеного будівництва "Капітальний ремонт 

водопровідних мереж Д=800 мм ДВС-2 вул.Дніпровські 

пороги (ділянка водоводу в районі вул.Кремльовської,65) 

в м.Запоріжжя" та надання згоди на його прийняття до 
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комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя. 

 24. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя спортивного обладнання та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна від 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА 

"ПАРУС-СІЧ" та подальше його використання. 

 25. Про внесення пропозиції до Запорізької обласної ради 

про передачу до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Запорізької області об'єктів права 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя (станції та підстанції швидкої медичної 

допомоги). 

 26. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 27.03.2013 № 15 "Про визначення пропорцій 

розподілу орендної плати між місцевим бюджетом, 

орендодавцями та балансоутримувачами об'єктів права 

комунальної власності" (зі змінами). 

 27. Про надання згоди на внесення змін до Комплексної 

схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в місті Запоріжжі та їх 

архітектурних типів, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 24.02.2014 №17 зі 

змінами та доповненнями (варіант 2). 

 28. Про погодження інвестиційної програми поводження з 

твердими побутовими відходами товариства з 

обмеженою відповідальністю "Вельтум - Запоріжжя" на 

2018 рік. 

 29.1. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Лютому Г.І. 

 29.2. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Ратнеру Л.А. 

 29.3. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Черепасі-Волковій Л.О.  

 30. Про реформування юридичної особи "Комунальне 

підприємство "Редакція газети "Запорозька Січ" шляхом 

реорганізації у Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Редакція газети "Запорозька Січ". 

 31. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки  

 32. Про Програму побудови та функціонування системи 
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автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 

 33. Про впровадження "MobileID" в місті Запоріжжя . 

 34. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Запоріжжі . 

 35. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 

 36. Про організаційно-правові заходи зі збереження доріг м. 

Запоріжжя. 

 37. Про створення тимчасової контрольної комісії щодо 

діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 

 38. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у м. 

Запоріжжі. 

 39. Про звільнення заступника міського голови Пустоварова 

А.І.  

 40. Про скасування рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 13.04.2018 №157 "Про 

видалення зелених насаджень на перехрещенні 

вул.Незалежної України та вул.Лермонтова". 

 41. Про збільшення обсягів фінансування капітальних 

ремонтів багатоквартирних будинків м.Запоріжжя .  

 42. Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі,  затвердженого рішенням 

Запорізької міської ради від 28.03.2018 №57 "Про 

внесення змін до Положення про Громадський бюджет у 

місті Запоріжжі (зі змінами)". 

 43. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.03.2018 №63 "Про впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами в історичних ареалах міста". 

 44. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 30.05.2018 №42 "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". 

 45. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
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щодо внесення змін до Податкового кодексу України. 

 46. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 

 47. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 

 48. Різне. 

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

не голосували - 3 

   

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з основного порядку денного № 4, 27, 28, 31, 45 

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

не голосували - 3 

  Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина"  

  пропозиція виключити питання №42 з основного порядку 

денного  

  результати голосування: за - 52, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 5 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 

  1. Про внесення змін до міської цільової Програми 

розширення мережі філій Центру надання 

адміністративних послуг у м.Запоріжжі (у новій 

редакції). 

   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утрималось- 3, не голосувало-6 

 

  2. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 20.12.2017 №43 "Про затвердження 

Програми "Про фінансування природоохоронних 

заходів за рахунок екологічних надходжень на 

2018-2020 роки"  

   Результати голосування: за - 47, проти- 0, 

утрималось- 1, не голосувало-10 

 

  3. Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія 

міста на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням 
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міської ради від 21.12.2016 № 24 (зі змінами)  

   Результати голосування: за - 49, проти- 0, 

утрималось- 1, не голосувало-8 

 

  4. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.01.2013 №20 "Про затвердження міської цільової 

програми "Забезпечення належної та безперебійної 

роботи комунального підприємства "Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя" (зі змінами). 

   Результати голосування: за - 41, проти- 2, 

утрималось- 4, не голосувало-11 

 

  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 - 41, проти - 1, 

утрималось - 5, не голосувало - 11 

 

  6. Про внесення змін до Програми муніципальної 

аварійної служби, муніципальної служби з 

технічного обслуговування систем диспетчеризації 

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

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями). 

   Результати голосування: за - 45, проти- 0, 

утрималось - 3, не голосувало -10 

 

  7. Про внесення змін до рішення міської ради від 

20.12.2017 №35 "Про затвердження міської 

програми "Програма охорони пам'яток історії та 

культури у м.Запоріжжя на 2018-2022 роки" та про 

внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 

№17 "Про затвердження міської програми 

"Підтримка комунальних закладів культури міста 

Запоріжжя у 2016-2018 роках (зі змінами та 

доповненнями)" та до рішення міської ради від 

21.12.2016 №10 "Про затвердження міської 

програми "Програма розвитку туризму в місті 

Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі змінами та 
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доповненнями)"  

   Результати голосування: за - 47, проти- 0, 

утрималось - 2, не голосувало -9 

 

  8. 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 - 45, проти- 0, 

утрималось - 2, не голосувало -11 

 

  9. Про внесення змін "Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2018 рік", 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 

№52 (зі змінами). 

   Результати голосування: за - 49, проти- 0, 

утрималось- 0, не голосувало-9 

 

  10. Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.06.2018 №39 "Про затвердження переліку 

земельних ділянок, право оренди яких пропонується 

для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) 

окремими лотами та надання дозволу на 

виготовлення документації із землеустрою" (варіант 

2). 

   Результати голосування: за - 44, проти- 0, 

утрималось- 0, не голосувало-14 

 

  11. Про погодження надання в заставу майнових прав. 

   Результати голосування: за - 43, проти- 0, 

утрималось- 0, не голосувало-15 

 

  12. Про підтримку електронної петиції щодо введення 

мораторію на будівництво на зелених територіях 

загального користування до приведення їх площі до 

затверджених норм. 

   Результати голосування: за - 49, проти- 0, 
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утрималось- 0, не голосувало-9 

 

  13. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №71 першого 

поверху (літ. А-5) площею 87,6 кв.м по пр. 

Соборному, буд. 230 до переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації шляхом викупу. 

   Результати голосування: за - 42, проти- 0, 

утрималось- 3, не голосувало-13 

 

  14. Про включення об`єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення XXIII першого 

поверху (літ. А-9) площею 49,5 кв.м по вул. Василя 

Сергієнка, буд. 23 до переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації шляхом викупу. 

   Результати голосування: за - 40, проти- 0, 

утрималось- 3, не голосувало-15 

 

  15. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №85 

цокольного поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв.м по 

вул. Незалежної України, буд.58 до переліку 

об`єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу. 

   Результати голосування: за - 41, проти- 0, 

утрималось- 2, не голосувало-15 

 

  16. 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". 

   Результати голосування: за - 49, проти- 0, 

утрималось- 0, не голосувало-9 

 

  17. Про затвердження Угоди про передачу коштів 

позики. 

   Результати голосування: за - 42, проти- 0, 

утрималось- 2, не голосувало-14 

 

  18. Про присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам 
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нерухомого майна в м.Запоріжжя і затвердження 

Положення про департамент реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради. 

   Результати голосування: за - 47, проти- 0, 

утрималось- 0, не голосувало-11 

 

  19. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Патріотична, 50, М.Корищенка, 30б, 

Запорізького козацтва, 11а, пр.Соборний, 214, 

вул.Українська, 2, вул.Північнокільцева, 22а, та 

частин нежитлових приміщень за адресами: 

вул.Чумаченка, 36, пр.Соборний, 230.  

   Результати голосування: за - 47, проти- 0, 

утрималось- 0, не голосувало-11 

 

  20. Про делегування повноважень. 

   Результати голосування: за - 48, проти- 0, 

утрималось- 1, не голосувало-9 

 

  21. Про нарахування та відшкодування пільг на 

управління багатоквартирним будинком. 

   Результати голосування: за - 49, проти- 0, 

утрималось- 0, не голосувало-9 

 

  22. Про створення постійно діючої комісії з розгляду 

питань щодо визначення місць розташування 

контейнерних майданчиків, встановлення і 

перенесення контейнерів та контейнерних 

майданчиків для збору твердих побутових відходів 

на території міста Запоріжжя. 

   Результати голосування: за - 39, проти- 0, 

утрималось- 3, не голосувало-16 

 

  23. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 28.03.2018 №62 "Про передачу зовнішніх 

мереж тепло-, водопостачання". 

   Результати голосування: за - 48, проти- 0, 

утрималось- 1, не голосувало-9 

 

  24. Про виконання рішення Господарського суду 

Запорізької області у справі №13/5009/3265/11 від 
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09.04.2012. 

   Результати голосування: за - 51, проти- 0, 

утрималось- 1, не голосувало-6 

 

  25. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо пенсійного 

забезпечення осіб льотних екіпажів повітряних 

суден цивільної авіації".  

   Результати голосування: за - 45, проти- 0, 

утрималось- 2, не голосувало - 11 

 

  26. Про надання допомоги Охрименко Г.О. на 

лікування. 

   Результати голосування: за - 53, проти- 0, 

утрималось - 0, не голосувало - 5 

 

  27. Про надання допомоги Стойковій В.В. на лікування. 

   Результати голосування: за - 53, проти- 0, 

утрималось - 0, не голосувало - 5 

 

  28. Про надання допомоги Спаській В.В. на лікування. 

   Результати голосування: за - 55, проти- 0, 

утрималось- 0, не голосувало-3 

 

 ВИСТУПИВ:  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  29. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України щодо виконання 

соціального обов'язку держави з фінансування у 

повному обсязі допомоги хворим на діабет та 

хронічну ниркову недостатність 

   Результати голосування: за - 53, проти- 0, 

утрималось - 0, не голосувало -5 

 

 ВИСТУПИВ:  Кривцов Андрій Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

пропозиція стосовно розділу «Оголошення 

депутатських запитів, заяв » 

   Результати голосування: за - 37, проти - 5, 
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утрималось - 1, не голосувало - 15 

   Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

   Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

   Максимов Володимир Степанович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

   Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

   Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

   Балашов Сергій Михайлович   депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

   Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

    

 ВИСТУПИВ: 

Буряк В.В. 

Після погоджувальної ради пропозиції: 

1. Розглянути додаткові питання № 26-28 в першу чергу 

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

не голосувало - 10 

 ВИСТУПИВ: 

Буряк В.В. 

2. Розглянути додаткові питання№1-9 перед питанням 

№13 основного порядку денного,  

результати голосування: за - 46, проти- 0, утрималось- 1, 

не голосувало - 10 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять першої  

сесії міської ради  сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат тридцять першої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію тридцять першої сесії міської ради. 

 3. Про редакційну комісію тридцять першої сесії міської 

ради. 

 4. Про надання допомоги Охрименко Г.О. на лікування. 

 5. Про надання допомоги Стойковій В.В. на лікування.  

 6. Про надання допомоги Спаській В.В. на лікування. 

 7. 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) . 

 8. 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" 

(зі змінами)  

 9. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 
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№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

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

 10. 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)  

 11. 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)  

 12. Про затвердження Програми ревіталізації малих річок та 

інших водойм міста Запоріжжя на 2018-2028 роки. 

 13. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№44 "Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік". 

 14. 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)  

 15. Про внесення змін до міської цільової Програми 

розширення мережі філій Центру надання 

адміністративних послуг у м.Запоріжжі (у новій редакції). 

 16. 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"  

 17. Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста 

на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 № 24 (зі змінами)  

 18. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 

№20 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами). 

 19. 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 
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електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2020 

роки". 

 20. Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної 

служби, муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та 

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

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 

(зі змінами та доповненнями). 

 21. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№35 "Про затвердження міської програми "Програма 

охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 

2018-2022 роки" та про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.12.2015 №17 "Про затвердження міської 

програми "Підтримка комунальних закладів культури 

міста Запоріжжя у 2016-2018 роках (зі змінами та 

доповненнями)" та до рішення міської ради від 21.12.2016 

№10 "Про затвердження міської програми "Програма 

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

змінами та доповненнями)"  

 22. 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)". 

 23. Про внесення змін "Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2018 рік", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №52 (зі змінами). 

 24. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№54 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2018 рік". 

 25. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)  

 26. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

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

 27. Про затвердження кредитних договорів. 

 28. Про здійснення запозичення для фінансування проекту 

"Комплексний проект з термомодернізації бюджетних 

будівель м. Запоріжжя". 
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 29. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.04.1999 №23 "Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності міста дошкільних закладів №№ 18, 

38, 186 відкритого акціонерного товариства "Запорізький 

виробничий алюмінієвий комбінат". 

 30. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2017 

№32 "Про затвердження плану підготовки регуляторних 

актів на 2018 рік". 

 31. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів комунальної 

інфраструктури від товариства з обмеженою 

відповідальністю "Запорізька міська енергетична 

компанія" та подальше їх використання. 

 32. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя 

завершеного будівництвом об'єкту "Реконструкція 

вул.Кияшко в межах від бул.Вінтера до вул.Михайлова у 

м.Запоріжжя" . 

 33. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єкту 

нерухомого майна права державної власності - квартири 

№32 по вул.Перемоги, 93-Б від Головного управління 

Національної гвардії України. 

 34. Про клопотання до Запорізької обласної ради щодо 

передачі у комунальну власність міста об'єкту 

незавершеного будівництва "Капітальний ремонт 

водопровідних мереж Д=800 мм ДВС-2 вул.Дніпровські 

пороги (ділянка водоводу в районі вул.Кремльовської,65) 

в м.Запоріжжя" та надання згоди на його прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя. 

 35. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя спортивного обладнання та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна від 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА 

"ПАРУС-СІЧ" та подальше його використання. 

 36. Про внесення пропозиції до Запорізької обласної ради 

про передачу до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Запорізької області об'єктів права 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя (станції та підстанції швидкої медичної 



17 

допомоги). 

 37. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 27.03.2013 № 15 "Про визначення пропорцій 

розподілу орендної плати між місцевим бюджетом, 

орендодавцями та балансоутримувачами об'єктів права 

комунальної власності" (зі змінами). 

 38.1. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Лютому Г.І. 

 38.2. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Ратнеру Л.А. 

 38.3. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Черепасі-Волковій Л.О.  

 39. Про реформування юридичної особи "Комунальне 

підприємство "Редакція газети "Запорозька Січ" шляхом 

реорганізації у Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Редакція газети "Запорозька Січ". 

 40. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 

 41. Про впровадження "MobileID" в місті Запоріжжя . 

 42. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Запоріжжі . 

 43. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 

 44. Про організаційно-правові заходи зі збереження доріг м. 

Запоріжжя. 

 45. Про створення тимчасової контрольної комісії щодо 

діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 

 46. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у м. 

Запоріжжі. 

 47. Про звільнення заступника міського голови Пустоварова 

А.І.  

 48. Про скасування рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 13.04.2018 №157 "Про 

видалення зелених насаджень на перехрещенні 

вул.Незалежної України та вул.Лермонтова". 

 49. Про збільшення обсягів фінансування капітальних 
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ремонтів багатоквартирних будинків м.Запоріжжя .  

 50. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.03.2018 №63 "Про впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами в історичних ареалах міста". 

 51. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 30.05.2018 №42 "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". 

 52. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 

 53. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 

 54. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2018 

№39 "Про затвердження переліку земельних ділянок, 

право оренди яких пропонується для продажу на 

земельних торгах (у формі аукціону) окремими лотами та 

надання дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою" (варіант 2). 

 55. Про погодження надання в заставу майнових прав. 

 56. Про підтримку електронної петиції щодо введення 

мораторію на будівництво на зелених територіях 

загального користування до приведення їх площі до 

затверджених норм. 

 57. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №71 першого 

поверху (літ. А-5) площею 87,6 кв.м по пр. Соборному, 

буд. 230 до переліку об'єктів, що підлягають приватизації 

шляхом викупу. 

 58. Про включення об`єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення XXIII першого 

поверху (літ. А-9) площею 49,5 кв.м по вул. Василя 

Сергієнка, буд. 23 до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу. 

 59. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №85 цокольного 

поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв.м по вул. Незалежної 

України, буд.58 до переліку об`єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу. 

 60. Про внесення змін та доповнень до Положення про 
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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". 

 61. Про затвердження Угоди про передачу коштів позики. 

 62. Про присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам 

нерухомого майна в м.Запоріжжя і затвердження 

Положення про департамент реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради. 

 63. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Патріотична, 50, М.Корищенка, 30б, Запорізького 

козацтва, 11а, пр.Соборний, 214, вул.Українська, 2, 

вул.Північнокільцева, 22а, та частин нежитлових 

приміщень за адресами: вул.Чумаченка, 36, пр.Соборний, 

230.  

 64. Про делегування повноважень.  

 65. Про нарахування та відшкодування пільг на управління 

багатоквартирним будинком. 

 66. Про створення постійно діючої комісії з розгляду питань 

щодо визначення місць розташування контейнерних 

майданчиків, встановлення і перенесення контейнерів та 

контейнерних майданчиків для збору твердих побутових 

відходів на території міста Запоріжжя. 

 67. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.03.2018 №62 "Про передачу зовнішніх мереж 

тепло-, водопостачання".  

 68. Про виконання рішення Господарського суду Запорізької 

області у справі №13/5009/3265/11 від 09.04.2012. 

 69. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо пенсійного забезпечення осіб 

льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації".  

 70. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо виконання соціального обов'язку 

держави з фінансування у повному обсязі  допомоги 

хворим на діабет та хронічну ниркову недостатність 

  Результати голосування: за - 38, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 19 
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1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат тридцять першої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 36, проти - 1, утримались - 0, 

не голосували - 20/ 

   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію тридцять першої сесії міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 33, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 25/ 

   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію тридцять першої сесії міської 

ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 34, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 24/ 

   

3.1 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  протокольне доручення Оноді Костянтину 

Костянтиновичу - голові рійонної адміністрації  міської 

ради по Дніпровському району 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради;  

протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу -заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Баєву Андрію Івановичу - голові 

районної адміністрації міської ради по Заводському 

району;  

протокольне доручення Бушову Андрію 

Анатолійовичу - директору КП "Управління капітального 

будівництва";  

протокольне доручення Оноді Костянтину 

Костянтиновичу - голові районної адміністрації по 

Дніпровському району; 

протокольне доручення Змієнко Віталію 
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Валерійовичу - начальнику Інспекції з благоустрою 

міської ради 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Мішку Сергію 

Миколайовичу - першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

протокольне доручення Назаренко Павлу Сергійовичу 

заступнику директора департаменту архітектури та 

містобудування міської ради;  

протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

протокольне доручення Пшенічному Олександру 

Миколайовичу голові районної адміністрації  міської 

ради по Хортицькому району 

  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

протокольне доручення Оноді Костянтину 

Костянтиновичу - голові районної адміністрації  міської 

ради по Дніпровському району 

  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради;  

протокольне доручення Нікіфорову Олексію 

Вікторовичу - генеральному директору КП "Водоканал" 
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  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  протокольне доручення Греку Олександру 

Сергійовичу - генеральному директору Концерну "Міські 

теплові мережі" 

   

3.2. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи тридцять першої  

сесії міської ради  сьомого скликання. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 43, проти - 0, утримались - 2, не 

голосували - 12// 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Про блочне голосування додаткових питань № 26-28  

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

не голосувало – 6; 

Блочне голосування додаткових питань: № 26-28  

результати голосування: за – 53, проти- 0, утрималорсь-0, 

не голосувало - 5 

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Охрименко Г.О. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 

   

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

 ДОПОВІДАЧ: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 

   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Спаській В.В. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 

   

7. 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 7 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -7/ 
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8. 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" 

(зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 

   

9. 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 9 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не 

голосували -9/ 

   

10. 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: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: за -50, проти -0, утримались -1, не 

голосували -7/ 

   

11. 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: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 
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голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: за -44, проти -0, утримались -10, 

не голосували -4/ 

   

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми ревіталізації малих річок та 

інших водойм міста Запоріжжя на 2018-2028 роки. 

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 

   

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

№44 "Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік". 

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 

   

14. 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 14 додається: за -53, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 

   

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової Програми 

розширення мережі філій Центру надання 

адміністративних послуг у м.Запоріжжі (у новій редакції). 

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 



25 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 

   

16. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка Басова Олексія Юрійовича - депутата 

міської ради від фракції "Нова політика"  

результати голосування: за - 42, проти - 0, утримались -2, 

не голосували - 14 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за -48, проти -0, утримались -3, не 

голосували -7/ 

   

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста 

на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 № 24 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  заява щодо конфлікту інтересів депутата  міської ради 

Орєшкіна Юрія Ігоровича від фракції "Опозиційний 

болк" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за -46, проти -0, утримались -3, не 

голосували -9/ 

   

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 

№20 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за -42, проти -1, утримались -5, не 

голосували -10/ 
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19. 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: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за -39, проти -1, утримались -6, не 

голосували -12/ 

   

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної 

служби, муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та 

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

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 

(зі змінами та доповненнями). 

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  заява щодо конфлікту інтересів депутата  міської ради 

Орєшкіна Юрія Ігоровича від фракції "Опозиційний 

болк" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за -43, проти -0, утримались -5, не 

голосували -10/ 

   

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

№35 "Про затвердження міської програми "Програма 

охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 

2018-2022 роки" та про внесення змін до рішення міської 

ради від 25.12.2015 №17 "Про затвердження міської 

програми "Підтримка комунальних закладів культури 

міста Запоріжжя у 2016-2018 роках (зі змінами та 

доповненнями)" та до рішення міської ради від 21.12.2016 

№10 "Про затвердження міської програми "Програма 

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

змінами та доповненнями)"  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
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голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за -40, проти -0, утримались -10, 

не голосували -8/ 

   

22. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за -48, проти -0, утримались -4, не 

голосували -6/ 

   

23. СЛУХАЛИ: Про внесення змін "Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2018 рік", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №52 (зі змінами). 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за -47, проти -0, утримались -0, не 

голосували -11/ 

   

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

№54 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2018 рік". 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за -45, проти -0, утримались -1, не 

голосували -12/ 

   

25. 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: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка від чотирьох депутатів  

результати голосування: за - 45, проти - 0, утримались - 2, 
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не голосували -12 прийнята; 

перша редакційна правка Буряка Володимира 

Вікторовича міського голови  

результати голосування: за - 32 , проти - 11, 

утримались - 9 , не голосували - 9 не прийнята;  

друга редакційна правка Буряка Володимира 

Вікторовича - міського голови  

результати голосування: за -39 , проти -9, утримались -7, 

не голосували - 6 прийнята;  

  Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  перша редакційна правка Согоріна Андрія Анатолійовича 

- депутата міської ради від фракції "Солідарність"  

результати голосування за - 51, проти - 0, утримались -1 , 

не голосували - 9 прийнята; 

друга редакційна правка Согоріна Андрія Анатолійовича- 

депутата міської ради від фракції "Солідарність" 

результати голосування за - 51, проти - 0, утримались -1 , 

не голосували - 9 прийнята; 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за -45, проти -0, утримались -2, не 

голосували -14/ 

   

26. 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: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка Афанасьєва Олега Володимировича   

депутата міської ради від фракції ВО "Батьківщина" 

результати голосування за - 34, проти - 3, утримались - 6, 

не голосували - 16 прийнята 

  Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка депутатів  

результати голосування: за - 46 , проти - 0, утримались - 2, 

не голосували -11 прийнята; 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 
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голосували -3/ 

   

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження кредитних договорів. 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за -53, проти -0, утримались -3, не 

голосували -3/ 

   

28. СЛУХАЛИ: Про здійснення запозичення для фінансування проекту 

"Комплексний проект з термомодернізації бюджетних 

будівель м. Запоріжжя". 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за -51, проти -0, утримались -2, не 

голосували -6/ 

   

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

від 28.04.1999  №23 "Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності міста дошкільних закладів №№ 18, 

38, 186 відкритого акціонерного товариства "Запорізький 

виробничий алюмінієвий комбінат". 

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 

   

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

№32 "Про затвердження плану підготовки регуляторних 

актів на 2018 рік". 

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за -50, проти -1, утримались -1, не 

голосували -7/ 

   

31. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів комунальної 

інфраструктури від товариства з обмеженою 

відповідальністю "Запорізька міська енергетична 

компанія" та подальше їх використання. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за -54, проти -0, утримались -1, не 

голосували -4/ 

   

32. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя 

завершеного будівництвом об'єкту "Реконструкція 

вул.Кияшко в межах від бул.Вінтера до вул.Михайлова у 

м.Запоріжжя" . 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 

   

33. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єкту 

нерухомого майна права державної власності - квартири 

№32 по вул.Перемоги, 93-Б від Головного управління 

Національної гвардії України. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 

   

34. СЛУХАЛИ: Про клопотання до Запорізької обласної ради щодо 

передачі у комунальну власність міста об'єкту 

незавершеного будівництва "Капітальний ремонт 

водопровідних мереж Д=800 мм ДВС-2 вул.Дніпровські 

пороги (ділянка водоводу в районі вул.Кремльовської,65) 

в м.Запоріжжя" та надання згоди на його прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за -53, проти -0, утримались -0, не 
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голосували -6/ 

   

35. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя спортивного обладнання та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна від 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА 

"ПАРУС-СІЧ" та подальше його використання. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за -54, проти -0, утримались -1, не 

голосували -4/ 

   

36. СЛУХАЛИ: Про внесення пропозиції до Запорізької обласної ради 

про передачу до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Запорізької області об'єктів права 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя (станції та підстанції швидкої медичної 

допомоги). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 

   

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

від 27.03.2013 № 15 "Про визначення пропорцій 

розподілу орендної плати між місцевим бюджетом, 

орендодавцями та балансоутримувачами об'єктів права 

комунальної власності" (зі змінами). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  заява про конфлікт інтересів Ніколаєнко Олександра 

Олександровича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за -47, проти -0, утримались -6, не 

голосували -6/ 
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38. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Лютому Г.І. 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за -49, проти -0, утримались -4, не 

голосували -6/ 

   

39. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Ратнеру Л.А. 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за -50, проти -0, утримались -3, не 

голосували -6/ 

   

40. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста 

Запоріжжя" Черепасі-Волковій Л.О.  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

  Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за -34, проти -4, утримались -2, не 

голосували -19/ 

   

41. СЛУХАЛИ: Про реформування юридичної особи "Комунальне 

підприємство "Редакція газети "Запорозька Січ" шляхом 

реорганізації у Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Редакція газети "Запорозька Січ". 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:  за - 31, проти - 6, утримались - 6, 

не голосували - 16/ 

   

42. СЛУХАЛИ: Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 
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 ВИСТУПИЛИ: Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 24, проти - 0, утримались - 20, 

не голосували - 15/ 

   

43. СЛУХАЛИ: Про впровадження "MobileID" в місті Запоріжжя . 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 20, проти - 2, утримались -21, 

не голосували - 15/ 

   

44. СЛУХАЛИ: Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Запоріжжі . 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:  за - 15, проти - 1, утримались - 24, 

не голосували - 18/ 

   

45. СЛУХАЛИ: Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:  за - 22, проти - 1, утримались - 21, 

не голосували - 14/ 

   

46. СЛУХАЛИ: Про організаційно-правові заходи зі збереження доріг м. 

Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 17, проти - 1, утримались - 25, 

не голосували - 15/ 

   

47. СЛУХАЛИ: Про створення тимчасової контрольної комісії щодо 

діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 
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"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  заява про конфлікт інтересів Дорошенко Юрія 

Леонідовича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок"  

  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка Гончара Олександра Васильовича 

депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

результати голосування: за - 21, проти - 8, утримались - 1, 

не голосували - 28 не прийнята 

  Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за -30, проти -0, утримались -10, 

не голосували -18/ 

   

48. СЛУХАЛИ: Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у м. 

Запоріжжі. 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:  за - 15, проти - 1, утримались - 24, 

не голосували - 17/ 

   

49. СЛУХАЛИ: Про звільнення заступника міського голови Пустоварова 

А.І.  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 10, проти - 8, утримались – 18, 

не голосували - 20/ 

   

50. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету 
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Запорізької міської ради від 13.04.2018 №157 "Про 

видалення зелених насаджень на перехрещенні 

вул.Незалежної України та вул.Лермонтова". 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 13, проти - 4, утримались - 19, 

не голосували - 20/ 

   

51. СЛУХАЛИ: Про збільшення обсягів фінансування капітальних 

ремонтів багатоквартирних будинків м.Запоріжжя .  

 ДОПОВІДАЧ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 16, проти - 1, утримались - 24, 

не голосували - 14/ 

   

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

від 28.03.2018 №63 "Про впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами в історичних ареалах міста". 

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 12, проти - 5, утримались - 22, 

не голосували - 16/ 

   

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

від 30.05.2018 №42 "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" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за -44, проти -0, утримались -0, не 

голосували -11/ 

   

54. 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 
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 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  заява про конфлікт інтересів Дорошенко Юрія 

Леонідовича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок"  

  Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  заява про конфлікт інтересів Кальцева Володимира 

Федоровича - депутата міської ради від фракції "Наш 

край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 58 додається: за -36, проти -1, утримались -5, не 

голосували -13/ 

   

55. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  заява про конфлікт інтересів Дорошенко Юрія 

Леонідовича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок"  

  Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  заява про конфлікт інтересів Кальцева Володимира 

Федоровича  депутата міської ради від фракції "Наш 

край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 59 додається: за -36, проти -0, утримались -6, не 

голосували -13/ 

   

56. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2018 

№39 "Про затвердження переліку земельних ділянок, 

право оренди яких пропонується для продажу на 

земельних торгах (у формі аукціону) окремими лотами та 

надання дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою" (варіант 2). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 
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  редакційна правка Максимова Володимира Степановича  

депутата міської ради від фракції ВО "Батьківщина" та 

Чумаченко Ігоря Миколайовича - депутата міської ради 

від фракції "Опозиційний блок"  

результатит голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували -11 прийнята  

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -39, проти -0, утримались -3, не 

голосували -13/ 

   

57. СЛУХАЛИ: Про погодження надання в заставу майнових прав. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -46, проти -0, утримались -2, не 

голосували -7/ 

   

58. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції щодо введення 

мораторію на будівництво на зелених територіях 

загального користування до приведення їх площі до 

затверджених норм. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Бодров Вячеслав - автор петиції 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: / за - 27, проти - 1, утримались - 16, 

не голосували - 11/ 

   

59. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №71 першого 

поверху (літ. А-5) площею 87,6 кв.м по пр. Соборному, 

буд. 230 до переліку об'єктів, що підлягають приватизації 

шляхом викупу. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за -38, проти -0, утримались -7, не 
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голосували -9/ 

   

60. СЛУХАЛИ: Про включення об`єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення XXIII першого 

поверху (літ. А-9) площею 49,5 кв.м по вул. Василя 

Сергієнка, буд. 23 до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за -37, проти -0, утримались -8, не 

голосували -9/ 

   

61. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №85 цокольного 

поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв.м по вул. Незалежної 

України, буд.58 до переліку об`єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за -35, проти -0, утримались -6, не 

голосували -13/ 

   

62. 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 48 додається: за -50, проти -0, утримались -2, не 

голосували -2/ 

   

63. СЛУХАЛИ: Про затвердження Угоди про передачу коштів позики. 

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за -43, проти -0, утримались -3, не 

голосували -8/ 

   

64. СЛУХАЛИ: Про присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам 
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нерухомого майна в м.Запоріжжя і затвердження 

Положення про департамент реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за -49, проти -0, утримались -1, не 

голосували -4/ 

   

65. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Патріотична, 50, М.Корищенка, 30б, Запорізького 

козацтва, 11а, пр.Соборний, 214, вул.Українська, 2, 

вул.Північнокільцева, 22а, та частин нежитлових 

приміщень за адресами: вул.Чумаченка, 36, пр.Соборний, 

230.  

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається: за -45, проти -0, утримались -2, не 

голосували -7/ 

   

66. СЛУХАЛИ: Про делегування повноважень.  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за -42, проти -0, утримались -5, не 

голосували -7/ 

   

67. СЛУХАЛИ: Про нарахування та відшкодування пільг на управління 

багатоквартирним будинком. 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається: за -49, проти -0, утримались -2, не 

голосували -3/ 

   

68. СЛУХАЛИ: Про створення постійно діючої комісії з розгляду питань 

щодо визначення місць розташування контейнерних 

майданчиків, встановлення і перенесення контейнерів та 

контейнерних майданчиків для збору твердих побутових 

відходів на території міста Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 



40 

фракції "Наш край" 

  заява про конфлікт інтересів Дорошенко Юрія 

Леонідовича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок"  

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: за -41, проти -1, утримались -2, не 

голосували -10/ 

   

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

від 28.03.2018 №62 "Про передачу зовнішніх мереж 

тепло-, водопостачання".  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: / за - 16, проти - 0, утримались - 18, 

не голосували - 20/ 

   

70. СЛУХАЛИ: Про виконання рішення Господарського суду Запорізької 

області у справі №13/5009/3265/11 від 09.04.2012. 

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 

   

71. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо пенсійного забезпечення осіб 

льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації".  

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається: за -43, проти -0, утримались -1, не 

голосували -10/ 
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72. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо виконання соціального обов'язку 

держави з фінансування у повному обсязі  допомоги 

хворим на діабет та хронічну ниркову недостатність 

 ДОПОВІДАЧ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 

   

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


