
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №32 

тридцять другої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 26 вересня 2018 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №32 

м.Запоріжжя 26.09.2018 

засідання почалось о 11 годині 00 хвилин 

засідання закінчилось о 19 годині 30 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 54 

  запрошені 45 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять другої  

сесії міської ради сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного тридцять другої сесії питання: 
 1. Про секретаріат тридцять другої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію тридцять другої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію тридцять другої 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 25.12.2015 

№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров`я 
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міста Запоріжжя на період 2016-2018 роки" (зі змінами).  

 7. 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).   

 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 поводження з тваринами 

у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами). 
 10. Про внесення змін до програми "Освіта на 2016-2018 

роки", затвердженої 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). 
 11. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)". 
 12. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

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

 13. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

28.11.2012 №40 "Про затвердження Порядку видачі 

дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з 

небезпечними відходами на території м.Запоріжжя".  

 14. Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Запоріжжя. 
 15. Про погодження інвестиційної програми поводження з 

твердими побутовими відходами товариства з 

обмеженою відповідальністю "Вельтум - Запоріжжя" на 

2018 рік . 
 16. 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.   

 17. Про затвердження міської цільової Програми 

будівництва сміттєзбиральних майданчиків для твердих 
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побутових відходів та їх роздільного збору в місті 

Запоріжжі на 2018-2020 роки. 
 18. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки".  

 19. 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)".  

 20. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 21. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 
 22. Різне. 
   

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

не голосували - 5 

   

 ВИСТУПИЛИ : Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з основного порядку денного №6, 16, 18, 19 

  Результати голосування: за - 45, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 3 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
  1. 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)". 
   Результати голосування: за - 43; проти - 0; 

утримались - 6; не голосувало - 1 
 

  2. Про внесення змін до Програми розвитку та 
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утримання житлово-комунального господарства 

м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами 

та доповненнями). 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 3 
 

  3. Про внесення змін до Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в 

кредитно-фінансових установах кредитами, що 

надаються об'єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 

кооперативам на реалізацію енергозберігаючих 

проектів в житлово-комунальному господарстві на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 20.12.2017 №41. 
   Результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 3 
 

  4. Про внесення змін до рішення міської ради від 

21.12.2016 №30 "Про затвердження міської цільової 

програми "Безпечне місто Запоріжжя". 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 3 
 

  5. Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ 

КОМФОРТ" на виділ у натурі частки із спільного 

майна, що знаходиться по вул. Василя Сергієнка, 

буд. 7. 
   Результати голосування: за - 38; проти – 0; 

утримались - 5; не голосувало - 7 
 

  6. Про надання місцевої гарантії . 
   Результати голосування: за - 41; проти - 0; 

утримались - 4; не голосувало - 5 
 

  7. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 27.06.2018 №22 "Про включення об'єкта 

права комунальної власності - мазутонасосної літ. П 

інв. № 0310016 по вул.Товариській, буд. 47 до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації 
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шляхом викупу". 
   Результати голосування: за - 33; проти - 0; 

утримались - 10; не голосувало - 7 
 

  8. Про реформування юридичної особи "Комунальне 

підприємство "Редакція газети "Запорозька Січ" 

шляхом реорганізації у Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Редакція газети "Запорозька Січ". 
   Результати голосування: за - 35; проти - 1; 

утримались - 7; не голосувало - 7 
 

  9. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 22.11.2017 №36 "Про визначення переліку 

адміністративних послуг, які надаються через філії 

Центру надання адміністративних послуг в м. 

Запоріжжя" . 
   Результати голосування: за - 36; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 12 
 

  10. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Українська,2, вул. Незалежної України,92, 

вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка,21/32 та частини 

нежитлового приміщення за адресою:  пр.Соборний 

193. 
   Результати голосування: за - 41; проти - 0; 

утримались - 4; не голосувало - 5 
 

  11. Про погодження скасування статусу ботанічної 

пам'ятки природи місцевого значення. 
   Результати голосування: за - 38; проти - 5; 

утримались - 2; не голосувало - 5 
 

  12. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 29.08.2018 №41 "Про створення тимчасової 

контрольної комісії щодо діяльності Запорізького 

комунального автотранспортного підприємства 

082801 "КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
   Результати голосування: за - 37; проти - 5; 

утримались - 5; не голосувало - 4  
 

  13. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 
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автомобільному транспорті загального 

користування у м. Запоріжжі. 
   Результати голосування: за - 15; проти - 4; 

утримались - 22; не голосувало - 10 

/не включено до порядку денного/ 
 

  14. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в 

м. Запоріжжі. 
   Результати голосування: за - 17; проти - 1; 

утримались - 22; не голосувало - 12 

/не включено до порядку денного/ 
 

  15. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 
   Результати голосування: за - 21; проти - 1; 

утримались - 20; не голосувало - 10 

/не включено до порядку денного/ 
 

  16. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 28.03.2018 №62 "Про передачу зовнішніх 

мереж тепло-, водопостачання". 
   Результати голосування: за - 20; проти - 0; 

утримались - 20; не голосувало - 12 

/не включено до порядку денного/ 
 

  17. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі, станом поверхневих вод та грунтів, у 

м.Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 25; проти – 0; 

утримались - 20; не голосувало - 7 

/не включено до порядку денного/ 
 

  18. Про звільнення заступника міського голови 

Пустоварова А.І. 
   Результати голосування: за - 14; проти - 6; 

утримались - 16; не голосувало - 16 

/не включено до порядку денного/ 
 

  19. Про організаційно-правові заходи зі збереження 

доріг м.Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 20; проти – 0; 
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утримались - 21; не голосувало - 11 

/не включено до порядку денного/ 
 

  20. Про затвердження звіту тимчасової контрольної 

комісії щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
   Результати голосування: за - 17; проти – 1; 

утримались - 23; не голосувало - 11 

/не включено до порядку денного/ 
 

  21. Про затвердження Програми сприяння розвитку 

соціального підприємництва в м. Запоріжжі та плану 

заходів з її реалізації. 
   Результати голосування: за - 47; проти – 0; 

утримались - 1; не голосувало - 6 
 

  22. Про введення мораторію на будівництво на зелених 

територіях загального користування до приведення 

їх площі до затверджених норм. 
   Результати голосування: за - 30; проти - 0; 

утримались - 19; не голосувало - 5 
 

  23. Про заборону департаменту реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради вимагати обов'язкової 

присутності нотаріуса задля отримання інформації, 

що стосується законної діяльності нотаріусів 

України та підключення нотаріусів м. Запоріжжя до 

Реєстру територіальних громад. 
   Результати голосування: за - 51; проти - 0; 

утримались - 3; не голосувало - 0 
 

  24. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б., В.о. 

Голови Фонду державного майна України Трубарова 

В.М. щодо ситуації, яка склалась на ПАТ 

"Запоріжжяобленерго". 
   Результати голосування: за - 54; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 0 
 

  25. Про звернення депутатів Запорізької міської ради, 

щодо розробки Положення про порядок і розміри 

компенсації витрат на придбання та встановлення 



9 

індивідуальних приладів обліку природного газу для 

споживачів природного газу - фізичних осіб 

(населення). 
   Результати голосування: за - 41; проти - 0; 

утримались - 6; не голосувало - 7 
 

  26. Про надання допомоги Пелешко Л.Д. на лікування. 
   Результати голосування: за - 52; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 2 
 

  27. Про надання допомоги Шептюк Л.О. на лікування 

доньки Шептюк В.С. 
   Результати голосування: за - 52; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 2 
 

  28. Про надання допомоги Травіній Т.Є. на лікування. 
   Результати голосування: за - 49; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 5 

 

 

   

 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

Після погоджувальної ради пропозиції: 

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

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

не голосувало - 2 

  2. Додаткове питання №1-4 перед питанням №11 

основного порядку денного 

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

не голосувало - 4 
  3. Додаткове питання №22 після матеріальної допомоги 

результати голосування: за - 29, проти - 1, утрималось - 8, 

не голосувало - 16 

  4. Додаткове питання №23 після додаткового питання 

№22  

результати голосування: за - 29, проти - 0, утрималось - 5 

не голосувало - 20 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять другої  

сесії міської ради сьомого скликання (в цілому) 

   
 1. Про секретаріат тридцять другої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію тридцять другої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію тридцять другої сесії міської 



10 

ради. 
 4. Про надання допомоги Пелешко Л.Д. на лікування. 
 5. Про надання допомоги Шептюк Л.О. на лікування доньки 

Шептюк В.С. 
 6. Про надання допомоги Травіній Т.Є. на лікування. 
 7. Про введення мораторію на будівництво на зелених 

територіях загального користування до приведення їх 

площі до затверджених норм. 
 8. Про заборону департаменту реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради вимагати обов'язкової 

присутності нотаріуса задля отримання інформації, що 

стосується законної діяльності нотаріусів України та 

підключення нотаріусів м. Запоріжжя до Реєстру 

територіальних громад. 
 9. 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). 
 10. 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).  

 11. 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).   

 12. 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).  

 13. Про внесення змін до Програми поводження з тваринами 

у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами). 
 14. Про внесення змін до програми "Освіта на 2016-2018 

роки", затвердженої 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 рішення міської ради від 20.12.2017 
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№35 "Про затвердження міської програми "Програма 

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

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

ради від 25.12.2015 №17 "Про затвердження міської 

програми "Підтримка комунальних закладів культури 

міста Запоріжжя у 2016-2018 роках (зі змінами та 

доповненнями)" та до рішення міської ради від 21.12.2016 

№10 "Про затвердження міської програми "Програма 

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

змінами та доповненнями)". 
 16. 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). 
 17. Про внесення змін до Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових 

установах кредитами, що надаються об'єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 

енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному 

господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №41. 
 18. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

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

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)" . 
 20. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

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

 21. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

28.11.2012 №40 "Про затвердження Порядку видачі 

дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з 

небезпечними відходами на території м.Запоріжжя".  

 22. Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Запоріжжя. 
 23. Про погодження інвестиційної програми поводження з 

твердими побутовими відходами товариства з 

обмеженою відповідальністю "Вельтум - Запоріжжя" на 

2018 рік. 
 24. Про затвердження міської цільової Програми 
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будівництва сміттєзбиральних майданчиків для твердих 

побутових відходів та їх роздільного збору в місті 

Запоріжжі на 2018-2020 роки. 
 25. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 26. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 27. Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ 

КОМФОРТ" на виділ у натурі частки із спільного майна, 

що знаходиться по вул.Василя Сергієнка, буд. 7. 
 28. Про надання місцевої гарантії. 
 29. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 27.06.2018 №22 "Про включення об'єкта права 

комунальної власності - мазутонасосної літ. П інв. № 

0310016 по вул.Товариській, буд. 47 до переліку об'єктів, 

що підлягають приватизації шляхом викупу". 
 30. Про реформування юридичної особи "Комунальне 

підприємство "Редакція газети "Запорозька Січ" шляхом 

реорганізації у Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Редакція газети "Запорозька Січ". 
 31. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 22.11.2017 №36 "Про визначення переліку 

адміністративних послуг, які надаються через філії 

Центру надання адміністративних послуг в м.Запоріжжя". 
 32. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Українська,2, вул.Незалежної України,92, 

вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка,21/32 та частини 

нежитлового приміщення за адресою: пр.Соборний 193. 
 33. Про погодження скасування статусу ботанічної пам'ятки 

природи місцевого значення. 
 34. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 29.08.2018 №41 "Про створення тимчасової 

контрольної комісії щодо діяльності Запорізького 

комунального автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
 35. Про затвердження Програми сприяння розвитку 

соціального підприємництва в м. Запоріжжі та плану 

заходів з її реалізації. 
 36. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
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Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б., В.о. Голови 

Фонду державного майна України Трубарова В.М. щодо 

ситуації, яка склалась на ПАТ "Запоріжжяобленерго". 
 37. Про звернення депутатів Запорізької міської ради, щодо 

розробки Положення про порядок і розміри компенсації 

витрат на придбання та встановлення індивідуальних 

приладів обліку природного газу для споживачів 

природного газу - фізичних осіб (населення). 
 38. Різне. 
   

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

не голосували - 3 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат тридцять другої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 6/ 
   

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 9/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію тридцять другої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4/ 
   

   СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
 ВИСТУПИЛИ: 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 Пшеничному Олександру 

Миколайовичу - голові районної адміністрації міської 

ради по Хортицькому району;  

протокольне доручення Оноді Костянтину 

Костянтиновичу - голові районної адміністрації міської 

ради по Дніпровському району; 

протокольне доручення Мостовому Валерію 
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Олександровичу - голові районної адміністрації міської 

ради по Олександрівському району;  
  протокольне доручення Маєру Федору 

Миколайовичу - голові районної адміністрації міської 

ради по Шевченківському району;  

протокольне доручення Кузьміну Олександру 

Сергійовичу - голові районної адміністрації міської ради 

по Комунарському району;  

протокольне доручення Звегінцеву Андрію 

Вікторовичу - голові районної адміністрації міської ради 

по Вознесенівському району 
  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Власюку Олександру 

Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку міської ради; 

протокольне доручення Астапенкову Сергію 

Васильовичу - головному інженеру Концерну "Міські 

теплові мережі" 

  протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу -    

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

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

позафракційний 

  протокольне доручення Оноді Костянтину 

Костянтиновичу - голові районної адміністрації міської 

ради по Дніпровському району;  

протокольне доручення Польовому Сергію 

Яковичу - директору департаменту з управління 

житлово-комунальним господарством міської ради 
  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 
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  протокольне доручення Польовому Сергію 

Яковичу - директору департаменту з управління 

житлово-комунальним господарством міської ради 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
  Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  протокольне доручення Малиш Валентині 

Іванівні - заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Польовому Сергію 

Яковичу - директору департаменту з управління 

житлово-комунальним господарством міської ради 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Жукову Володимиру 

Павловичу - директору департаменту надання 

адміністративних послуг та розвитку підприємництва 

міської ради 
  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  протокольне доручення Ніколаєнко Олександру 

Олександровичу - генеральному директору КП "Наше 

місто"; 

протокольне доручення Польовому Сергію 

Яковичу - директору департаменту з управління 

житлово-комунальним господарством міської ради 
  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу 

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради; 

протокольне доручення Змієнко Віталію 

Валерійовичу - начальнику Інспекції з благоустрою 

міської ради 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Польовий Сергій Якович - директор департаменту з 
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управління житлово-комунальним господарством міської 

ради 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи тридцять другої  

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

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 40, проти - 1, утримались - 2, не 

голосували - 8// 
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Про блочне голосування додаткових питань № 26-28  

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

не голосувало – 2; 

Блочне голосування додаткових питань: 

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

не голосувало - 5 

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пелешко Л.Д. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шептюк Л.О. на лікування доньки 

Шептюк В.С. 
 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Травіній Т.Є. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 
   

7. СЛУХАЛИ: Про введення мораторію на будівництво на зелених 

територіях загального користування до приведення їх 

площі до затверджених норм. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: / результати голосування: за – 30, 

проти - 0, утрималось - 17, не голосувало - 5 

   

8. СЛУХАЛИ: Про заборону департаменту реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради вимагати обов'язкової 

присутності нотаріуса задля отримання інформації, що 
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стосується законної діяльності нотаріусів України та 

підключення нотаріусів м. Запоріжжя до Реєстру 

територіальних громад. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Масловець Людмила Сергіївна - голова відділення 

нотаріальної палати України в Запорізькій області 
  Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради 

  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: за -52, проти -0, утримались -2, не 

голосували -0/ 
   

9. СЛУХАЛИ: 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) . 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 0, не 

голосували -3/ 
   

10. 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: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Онода Костянтин Костянтинович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 0, не 
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голосували - 3/ 
   

11. 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 10 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 
   

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 № 30 (зі змінами та доповненнями).  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 11 додається: за -43, проти -0, утримались -4, не 

голосували -8/ 
   

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поводження з тваринами 

у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 
 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: за - 46, проти - 1, утримались - 2, 

не голосували -6/ 
   

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми "Освіта на 2016-2018 

роки", затвердженої 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 
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питань діяльності виконавчих органів міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 2/ 
   

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

№35 "Про затвердження міської програми "Програма 

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

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

ради від 25.12.2015 №17 "Про затвердження міської 

програми "Підтримка комунальних закладів культури 

міста Запоріжжя у 2016-2018 роках (зі змінами та 

доповненнями)" та до рішення міської ради від 21.12.2016 

№10 "Про затвердження міської програми "Програма 

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

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: за -45, проти -0, утримались -6, не 

голосували -4/ 
   

16. 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: Польовий Сергій Якович - директор департаменту з 

управління житлово-комунальним господарством міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за - 35, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 7/ 
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17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових 

установах кредитами, що надаються об'єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 

енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному 

господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №41. 
 ДОПОВІДАЧ: Польовий Сергій Якович - директор департаменту з 

управління житлово-комунальним господарством міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 5/ 
   

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

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкіна Юрія 

Ігоровича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 6/ 
   

19. 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: Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  редакційні правки депутатів міської ради  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 5/ 
   

20. 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 
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питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 4/ 
   

21. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

28.11.2012 №40 "Про затвердження Порядку видачі 

дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з 

небезпечними відходами на території м.Запоріжжя".  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 3/ 
   

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади міста Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 4/ 
   

23. СЛУХАЛИ: Про погодження інвестиційної програми поводження з 

твердими побутовими відходами товариства з 

обмеженою відповідальністю "Вельтум - Запоріжжя" на 

2018 рік . 
 ДОПОВІДАЧ: Бурчак Ігор Васильович - генеральний директор ТОВ 

"ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ" 

 ВИСТУПИЛИ: Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 8, 

не голосували - 10/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової Програми 

будівництва сміттєзбиральних майданчиків для твердих 
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побутових відходів та їх роздільного збору в місті 

Запоріжжі на 2018-2020 роки . 
 ДОПОВІДАЧ: Кривцов Андрій  Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за - 40, проти - 1, утримались - 9, 

не голосували - 6/ 
   

25. 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: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  заяви депутатів щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 14/ 
   

26. 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: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 12/ 
   

27. СЛУХАЛИ: Про надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ 

КОМФОРТ" на виділ у натурі частки із спільного майна, 
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що знаходиться по вул.Василя Сергієнка, буд. 7. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за - 36, проти - 4, утримались - 9, 

не голосували - 8/ 
   

28. СЛУХАЛИ: Про надання місцевої гарантії. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за -42, проти -0, утримались -10, 

не голосували -5/ 
   

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

від 27.06.2018 №22 "Про включення об'єкта права 

комунальної власності - мазутонасосної літ. П інв. № 

0310016 по вул.Товариській, буд. 47 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 26 додається: за - 35, проти - 0, утримались - 11, 

не голосували - 11/ 
   

30. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Рибальченко Володимир Володимирович - головний 

редактор КП "Редакція газети "Запорозька Січ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за - 34, проти - 7, утримались - 8, 

не голосували -7/ 
   

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 
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від 22.11.2017 №36 "Про визначення переліку 

адміністративних послуг, які надаються через філії 

Центру надання адміністративних послуг в м. 

Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 7/ 
   

32. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Українська,2, вул.Незалежної України,92, 

вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка,21/32 та частини 

нежитлового приміщення за адресою:  пр.Соборний 193. 
 ДОПОВІДАЧ: Польовий Сергій Якович - директор департаменту з 

управління житлово-комунальним господарством міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 9/ 
   

33. СЛУХАЛИ: Про погодження скасування статусу ботанічної пам'ятки 

природи місцевого значення. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Васильчук Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  редакційна правка Буряка Володимира Вікторовича -  

міського голови  

результати голосування: за - 16; проти - 2; 

утримались - 14; не голосувало - 22 на прийнята  

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: / результати голосування : за - 31; 

проти - 5;утримались - 7; не голосувало - 11 
 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

протокольне доручення Зайцеву Вячеславу 
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Олексійовичу - голові постійної комісії з питань освіти, 

науки, культури, спорту, молоді та туризму 

   

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

від 29.08.2018 №41 "Про створення тимчасової 

контрольної комісії щодо діяльності Запорізького 

комунального автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
 ДОПОВІДАЧ: Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка Сірого Дмитра Вікторовича - депутат 

міської ради, позафракційний 

результати голосування: за - 15, проти - 0, 

утримались - 16, не голосували - 23 - не прийнята 

  Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка Тищенко Олександра 

Вікторовича - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок"  

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

не голосувало - 15,  прийнята 

  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за -31, проти -4, утримались -3, не 

голосували -16/ 
   

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння розвитку 

соціального підприємництва в м. Запоріжжі та плану 

заходів з її реалізації. 
 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за -50, проти -0, утримались -0, не 
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голосували -2/ 
   

36. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б., В.о. Голови 

Фонду державного майна України Трубарова В.М. щодо 

ситуації, яка склалась на ПАТ "Запоріжжяобленерго". 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 2/ 
   

37. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради, щодо 

розробки Положення про порядок і розміри компенсації 

витрат на придбання та встановлення індивідуальних 

приладів обліку природного газу для споживачів 

природного газу - фізичних осіб (населення). 
 ДОПОВІДАЧ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за -38, проти -0, утримались -6, не 

голосували -7/ 
   

38. СЛУХАЛИ: Різне. 
 ВИРІШИЛИ: /інформацiю прийняти до вiдома/ 
   

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


