
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №33 

тридцять третьої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 31 жовтня 2018 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №33 

м.Запоріжжя 31.10.2018 

засідання почалось о 11 годині 00 хвилин 

засідання закінчилось о 20 годині 00 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 55 

  запрошені 40 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 ВИСТУПИЛИ: Представники громади 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять третьої  

сесії міської ради  сьомого скликання (за основу) 
 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного тридцять третьої питання: 
 1. Про секретаріат тридцять третьої сесії міської ради. 
 2. Про лічильну комісію тридцять третьої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію тридцять третьої сесії міської 

ради. 
 4. 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)  

 5. 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). 
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 6. Про внесення змін до Програми "Забезпечення дитячих 

будинків сімейного типу необхідними меблями, 

побутовою технікою та іншими предметами тривалого 

вжитку на 2016-2018 роки" затвердженої рішенням 

міської ради від 25.08.2016 №33 (зі змінами). 
 

 7. 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). 
 

 8. 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). 
 

 9. 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). 
 

 10. Про внесення змін до програм "Освіта 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). 
 

 11. 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). 
 

 12. 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). 
 

 13. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 
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рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами). 
 

 14. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

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

 15. Про встановлення розміру орендної плати за землю. 
 

 16. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку. 
 

 17. Про поновлення ПП "ПОКС-2005" договору оренди  

землі по вул. Новокузнецькій на території п'ятого 

мікрорайону житлового масиву "Південний" для  

розташування гаражу-стоянки та спортивно-оздоровчого 

комплексу. 
 

 18. Про відмову в поновленні ПП "ПОКС-2005" договору 

оренди земельної ділянки по вул. Новокузнецькій на 

території п'ятого мікрорайону житлового масиву 

"Південний" для розташування гаражу-стоянки та 

спортивно-оздоровчого комплексу. 
 

 19. Про визначення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради уповноваженим органом щодо прийняття рішень 

про переведення дачного чи садового будинку у жилий 

будинок або про відмову в такому переведенні. 
 

 20. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки. 
 

 21. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у м. 

Запоріжжі. 
 

 22. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Запоріжжі. 
 

 23. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 
 24. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.03.2018 №62 "Про передачу зовнішніх мереж 

тепло-, водопостачання". 
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 25. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя . 
 26. Про звільнення заступника міського голови  

Пустоварова А.І.  
 

 27. Про організаційно-правові заходи зі збереження доріг 

м.Запоріжжя. 
 

 28. 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)". 
 

 29. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 

 30. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації.  
 

 31. Різне. 
   

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

не голосували - 1 

   

 ВИСТУПИЛИ : Буряк В.В. - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити з 

основного порядку денного питання №15, 16 

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

не голосували - 4 

 ВИСТУПИЛИ : Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
  Лист Константинова Олександра Олександровича -     

депутата міської ради від фракції "Солідарність" 
  Пропозиція виключити з основного порядку денного 

питання №20, 21, 22, 23, 25 
  Результати голосування: за - 49, проти - 0, утримались -    

0, 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 
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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 - 1 не голосувало - 8 
 

  2. Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія 

міста на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 №24 (зі змінами) . 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1 не голосувало - 5 
 

  3. 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 - 46, проти - 0, 

утримались - 1 не голосувало - 5 

  4. Про внесення змін до міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 

2018-2021 роки", затвердженої рішенням міської 

ради від 28.03.2018 №43 (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 1 не голосувало - 2 

  5. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 31.01.2014 №22 "Про затвердження 

Програми раціонального використання території та 

комплексного містобудівного розвитку міста 

Запоріжжя" зі змінами. 
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   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 1 не голосувало - 3 

  6. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя 

об'єкту нерухомого майна права державної 

власності - квартири №30 по вул.Військбуд, 67 від 

Головного управління Національної гвардії 

України). 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 2 

  7. Про клопотання перед Запорізькою обласною радою 

щодо передачі до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя обладнання 

для облаштування інтерактивного робочого місця 

вчителя для початкової школи. 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 1, не голосувало - 5 

  8. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Степова,3, вул.Криворізька,9, 

вул.Авраменка,16а, вул.Ентузіастів/Василя 

Сергієнка, 21/32, проїзд В.Тіліженка буд.2. 
   Результати голосування: за - 48, проти - 1, 

утримались - 1, не голосувало - 3 

  9. Про затвердження звіту тимчасової контрольної 

комісії щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 1, не голосувало - 4 

  10. Про введення мораторію на будівництво на зелених 

територіях загального користування до приведення 

їх площі до затверджених норм. 
   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 8, не голосувало - 5 

  11. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України про підтримку Проекту 

Закону №8487 від 15.06.2018 "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо оподаткування 

акцизним податком легкових транспортних засобів" 

з урахуванням пропозицій та зауважень. 
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   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 5, не голосувало - 8 

  12. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

переведення садових і дачних будинків у жилі 

будинки та реєстрації в них місця проживання 

   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 2 

  13. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

керівників Запорізької місцевої прокуратури №1 

Бутенко І.О., Запорізької місцевої прокуратури №2 

Мазурика Р.В., Запорізької місцевої прокуратури 

№3 Прихожанова В.О., в.о. начальника 

Дніпровського відділу поліції Головного управління 

національної поліції в Запорізькій області  

Васильєва Л.М. стосовно вжиття заходів щодо 

попередження подальших випадків зловмисного 

пошкодження майна. 
   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 3, не голосувало - 7 
 

  14. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України, 

Голови Верховної Ради України щодо скасування 

постанови Кабінету Міністрів України від 

19.10.2018 р. № 838 "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 

березня 2017 р. №187", якою підвищено ціну на газ 

для населення на 23,5%. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 4, 

утримались - 1, не голосувало - 4 

  15. Про надання допомоги Кириченко О.А. на 

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

утримались - 0, не голосувало - 2 

  16. Про надання допомоги Ліховських Л.Б. на лікування 

доньки Фаєрман В.Ф.  

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 3 

  17. Про надання допомоги Шмойлову В.І. на лікування 

дружини Шмойлової Н.В. 
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   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 3 

 ВИСТУПИЛИ :  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання  
  18. Про надання допомоги Норці Г.С. на лікування сина 

Норки С.А. 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 3 

   Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання 
  19. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України про підтримку проекту закону 8557 "Про 

внесення змін до податкового кодексу України щодо 

податку на виведений капітал" 

   Результати голосування: за - 38, проти - 0, 

утримались 8, не голосувало 6 

   Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Опозиційний блок" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання 
  20. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Верховної Ради України щодо підтримки 

проекту постанови № 9230 підготовленого фракцією 

Політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній 

Раді України 

   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало -12 

   Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання 
  21. Про маркування контейнерів для збору твердих 

побутових відходів 

   Результати голосування: за - 30, проти - 6, 

утримались - 7, не голосувало - 11 

   Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
   Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 
   Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 
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 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

Про затвердження порядку денного тридцять третьої  

сесії міської ради сьомого скликання (в цілому) 
   результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утрималось - 0, не голосувало - 3 
  Після погоджувальної ради пропозиції: 

1. Розглянути додаткові питання №15-18 в першу чергу  

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

не голосувало - 4 

  2. Розглянути дод. питання №1-5 перед питанням №13 

основного порядку денного 

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

не голосувало - 4 
 ВИСТУПИВ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Розглянути додаткове питання №13,21 перед додатковим 

питанням №6 

результати голосування: за - 22, проти - 5, утрималось - 8, 

не голосувало – 19 не прийнято 

 СЛУХАЛИ:  

 1. Про секретаріат тридцять третьої сесії міської ради. 
 2. Про лічильну комісію тридцять третьої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію тридцять третьої сесії міської 

ради. 
 4. Про надання допомоги Кириченко О.А. на лікування. 
 5. Про надання допомоги Ліховських Л.Б. на лікування 

доньки Фаєрман В.Ф.  

 
 6. Про надання допомоги Шмойлову В.І. на лікування 

дружини Шмойлової Н.В. 

 
 7. Про надання допомоги Норці Г.С. на лікування сина 

Норки С.А.  
 

 8. 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)  
 

 9. Про внесення змін до програми "Програма соціального 

захисту дітей та розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
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піклування, у м.Запоріжжі на 2016-2018 роки", 

затвердженої рішенням міської ради від 25.08.2016 №32  

(зі змінами). 
 

 10. Про внесення змін до Програми "Забезпечення дитячих 

будинків сімейного типу необхідними меблями, 

побутовою технікою та іншими предметами тривалого 

вжитку на 2016-2018 роки" затвердженої рішенням 

міської ради від 25.08.2016 №33 (зі змінами). 
 

 11. 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). 
 

 12. 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)  
 

 13. 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) . 
 14. Про внесення змін до програм "Освіта 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 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) . 
 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 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)" . 
 18. Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста 

на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 №24 (зі змінами) . 
 19. 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). 
 20. Про внесення змін до міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2021 

роки", затвердженої рішенням міської ради від 28.03.2018 

№43 (зі змінами). 
 21. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 31.01.2014 №22 "Про затвердження Програми 

раціонального використання території та комплексного 

містобудівного розвитку міста Запоріжжя" зі змінами. 
 22. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

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

№55 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами) . 
 24. Про поновлення ПП "ПОКС-2005" договору оренди  

землі по вул. Новокузнецькій на території п'ятого 

мікрорайону житлового масиву "Південний"  для  

розташування гаражу-стоянки та спортивно-оздоровчого 

комплексу. 
 25. Про відмову в поновленні ПП "ПОКС-2005" договору 

оренди земельної ділянки по  вул. Новокузнецькій на 

території п'ятого мікрорайону житлового масиву 
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"Південний" для розташування гаражу-стоянки та 

спортивно-оздоровчого комплексу. 
 26. Про визначення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради уповноваженим органом щодо прийняття рішень 

про переведення дачного чи садового будинку у жилий 

будинок або про відмову в такому переведенні. 
 27. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.03.2018 №62 "Про передачу зовнішніх мереж 

тепло-, водопостачання". 
 28. Про звільнення заступника міського голови  

Пустоварова А.І.  

 29. Про організаційно-правові заходи зі збереження доріг 

м.Запоріжжя. 
 30. 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)" . 
 31. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 32. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації.  

 33. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єкту 

нерухомого майна права державної власності - квартири 

№30 по вул.Військбуд, 67 від Головного управління 

Національної гвардії України). 
 

 34. Про клопотання перед Запорізькою обласною радою 

щодо передачі до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя обладнання для облаштування 

інтерактивного робочого місця вчителя для початкової 

школи. 
 35. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Степова,3, 

вул.Криворізька,9, вул.Авраменка,16а, вул.Ентузіастів/ 

Василя Сергієнка, 21/32, проїзд В.Тіліженка буд.2. 
 36. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801  

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ".  
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 37. Про введення мораторію на будівництво на зелених 

територіях загального користування до приведення їх 

площі до затверджених норм. 
 38. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України про підтримку Проекту Закону 

№8487 від 15.06.2018 "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування акцизним податком 

легкових транспортних засобів" з урахуванням 

пропозицій та зауважень. 
 39. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо переведення 

садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в 

них місця проживання 

 40. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

керівників Запорізької місцевої прокуратури №1 Бутенко 

І.О., Запорізької місцевої прокуратури №2 Мазурика Р.В., 

Запорізької місцевої прокуратури №3 Прихожанова В.О., 

в.о. начальника Дніпровського відділу поліції Головного 

управління національної поліції в Запорізькій області  

Васильєва Л.М. стосовно вжиття заходів щодо 

попередження подальших випадків зловмисного 

пошкодження майна. 
 41. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови 

Верховної Ради України щодо скасування постанови 

Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 р. № 838 "Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 березня 2017 р. №187", якою підвищено ціну на газ 

для населення на 23,5%. 
 42. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

про підтримку проекту закону 8557 "Про внесення змін 

до податкового кодексу України щодо податку на 

виведений капітал" 

 43. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Верховної Ради України щодо підтримки проекту 

постанови № 9230 підготовленого фракцією Політичної 

партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України   

 44. Про маркування  контейнерів для збору твердих 

побутових відходів 

 45. Різне. 



15 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат тридцять третьої сесії міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 10/ 
   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію тридцять третьої 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 третьої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 6/ 
   

 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
 ВИСТУПИЛИ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу  

заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу  - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради;  

протокольне доручення Оноді Костянтину 

Костянтиновичу - голові районної адміністрації по 

Дніпровському району; 
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  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;  
  протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу -    

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
  протокольне доручення Папачу Юрію Володимировичу - 

генеральному директору КП "Запоріжелектротранс" 
  Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу-  заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 
  протокольне доручення Еделєву Валерію Гавриловичу -    

заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  міської ради 
  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Басову Олексію Юрійовичу – 

голові постійної комісії з питань екології 
  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу  

заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
  протокольне доручення Власюку Олександру 

Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку міської ради 
  протокольне доручення Нікіфорову Олексію Вікторовичу   

генеральному директору КП "Водоканал" 
  протокольне доручення Полковніковій Ользі Яківні – 

начальнику управління соціального захисту населення  

міської ради 
  протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
  Вєдєнєєв Олександр Євгенович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
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  Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу -    

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради;  

протокольне доручення Власюку Олександру 

Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку міської ради; 

протокольне доручення Папачу Юрію Володимировичу - 

генеральному директору КП "Запоріжелектротранс"  

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 
 

  протокольне доручення  Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
  протокольне доручення  Польовому Сергію Яковичу -    

директору департаменту з управління житлово 

комунальним господарством міської ради 
  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції «Українське об'єднання патріотів «УКРОП» 

  протокольне доручення Еделєву Валерію Гавриловичу -    

заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 
  протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу -  

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

 
 ВИСТУПИВ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
  Пропозицією надання слова представнику громади 
  результати голосування: за - 48, проти - 0, утрималось -    

1, не голосувало – 5 
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 СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи тридцять третьої  

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

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 41, проти - 0, утримались - 2, не 

голосували - 12 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Про блочне голосування додаткових питань № 15-18  

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

не голосувало – 6; 

Блочне голосування додаткових питань: 

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

0, не голосувало - 2 

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кириченко О.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кальцев Володимир  Федорович - депутат міської ради 

від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: //рiшення 4 додається/ 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ліховських Л.Б. на лікування 

доньки Фаєрман В.Ф.  

 ДОПОВІДАЧ: Кальцев Володимир  Федорович - депутат міської ради 

від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається/ 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шмойлову В.І. на лікування 

дружини Шмойлової Н.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається/ 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Норці Г.С. на лікування сина 

Норки С.А.  

 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 7 додається/ 
   

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

голосували -3/ 
   

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 9 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Забезпечення дитячих 

будинків сімейного типу необхідними меблями, 

побутовою технікою та іншими предметами тривалого 

вжитку на 2016-2018 роки" затвердженої рішенням 

міської ради від 25.08.2016 №33 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: за -48, проти -0, утримались -2, не 

голосували -5/ 
   

11. 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 11 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не 

голосували -6/ 
   

12. 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 
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 ВИСТУПИЛИ: Маляренко Андрій Євгенович  - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: за -33, проти -0, утримались -14, 

не голосували -8/ 
   

13. 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 13 додається: за -43, проти -0, утримались -4, не 

голосували -8/ 
   

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програм "Освіта 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 -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

15. 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: Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка Костенко Ірини Борисівни - депутата 

міської ради від фракції ВО "Батьківщина"  

  результати голосування: за – 16, проти - 2, утрималось - 

23, не голосувало – 14 не прийнята 
  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
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  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 5/ 
   

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: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

17. 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 
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 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за -41, проти -0, утримались -7, не 

голосували -7/ 
   

18. 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: Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкіна Юрія 

Ігоровича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 7/ 
   

19. 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: Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкіна Юрія 

Ігоровича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за -48, проти -0, утримались -5, не 

голосували -3/ 
   

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2021 

роки", затвердженої рішенням міської ради від 28.03.2018 

№43 (зі змінами). 
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 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" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за -53, проти -1, утримались -1, не 

голосували -1/ 
   

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

від 31.01.2014 №22 "Про затвердження Програми 

раціонального використання території та комплексного 

містобудівного розвитку міста Запоріжжя" зі змінами. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за -44, проти -0, утримались -3, не 

голосували -9/ 
   

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

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

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

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  редакційні правки депутатів міської ради  

  результати голосування: за - 54, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 

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

№55 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами) . 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за -53, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про поновлення ПП "ПОКС-2005" договору оренди  

землі по вул. Новокузнецькій на території п'ятого 

мікрорайону житлового масиву "Південний"  для  

розташування гаражу-стоянки та спортивно-оздоровчого 

комплексу. 
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 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:  

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

19, не голосували - 9/ 
   

25. СЛУХАЛИ: Про відмову в поновленні ПП "ПОКС-2005" договору 

оренди земельної ділянки по  вул. Новокузнецькій на 

території п'ятого мікрорайону житлового масиву 

"Південний" для розташування гаражу-стоянки та 

спортивно-оздоровчого комплексу. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за -43, проти -0, утримались -5, не 

голосували -5/ 
   

26. СЛУХАЛИ: Про визначення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради уповноваженим органом щодо прийняття рішень 

про переведення дачного чи садового будинку у жилий 

будинок або про відмову в такому переведенні. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за -43, проти -0, утримались -6, не 

голосували -4/ 
   

27. 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" 

 ВИСТУПИЛИ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
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  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за -47, проти -0, утримались -5, не 

голосували -3/ 
   

28. СЛУХАЛИ: Про звільнення заступника міського голови  

Пустоварова А.І.  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:/ 
  результати голосування: за - 12, проти - 7, утримались - 

17, не голосували - 18 
   

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

м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за -43, проти -0, утримались -4, не 

голосували -7/ 
   

30. СЛУХАЛИ: 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)" . 
 ДОПОВІДАЧ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИСТУПИЛИ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте/ 
  результати голосування: за - 31, проти - 0, утримались - 

16, не голосували -75 
   

31. 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: Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заяви депутатів щодо конфлікту інтересів 
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  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  протокольне доручення  Чумаченко Ігорю  

Миколайовичу – голові постійної комісії міської ради з 

питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, 

архітектури та земельних відносин 
  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за -38, проти -0, утримались -6, не 

голосували -10/ 
   

32. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації.  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за -38, проти -0, утримались -6, не 

голосували -10/ 
   

33. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єкту 

нерухомого майна права державної власності - квартири 

№30 по вул.Військбуд, 67 від Головного управління 

Національної гвардії України). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за -47, проти -0, утримались -5, не 

голосували -3/ 

34. СЛУХАЛИ: Про клопотання перед Запорізькою обласною радою 

щодо передачі до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя обладнання для облаштування 

інтерактивного робочого місця вчителя для початкової 

школи. 
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 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за -46, проти -0, утримались -1, не 

голосували -8/ 
   

35. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Степова,3, 

вул.Криворізька,9, вул.Авраменка,16а, 

вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка, 21/32, проїзд 

В.Тіліженка буд.2. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за -47, проти -0, утримались -6, не 

голосували -3/ 
   

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ".  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка депутатів  

  результати голосування: за - 30, проти - 10, утримались - 

4, не голосували – 11 не прийнята 
  Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заява про конфлікт інтересів Дорошенко Юрія 

Леонідовича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок"  

  Нагіх Костянтин Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 
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фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  перша редакційна правка Константинова Олександра 

Олександровича - депутата міської ради від фракції 

"Солідарність"  

результати голосування: за - 15, проти - 4, утримались - 

20, не голосувало - 16 не прийнята, 

друга редакційна правка Константинова Олександра 

Олександровича - депутата міської ради від фракції 

"Солідарність" 

результати голосування: за - 14, проти - 4, утримались - 

17, не голосувало - 23 не прийнята, 
  перша редакційна правка Бєлого Миколи Івановича -  

депутата міської ради від фракції "Солідарність" 

результати голосування: за - 14, проти - 2, утримались - 

13, не голосувало - 26 не прийнята;  

друга редакційна правка Бєлого Миколи Івановича -  

депутата міської ради від фракції "Солідарність" 

результати голосування: за - 14, проти - 2, утримались - 7, 

не голосувало - 32 не прийнята;  

  третя редакційна правка Бєлого Миколи Івановича -  

депутата міської ради від фракції "Солідарність" 

результати голосування: за - 13, проти - 2, утримались - 5, 

не голосувало - 35 не прийнята, 
  редакційні правки депутатів міської ради  

 

  результати голосування: за - 33, проти - 6, утримались - 2, 

не голосували - 14 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: / 
  результати голосування: за - 32, проти - 1, утримались - 5, 

не голосували - 17 
   

37. 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 - 24, проти - 0, утримались - 

16, не голосували - 13 
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38. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України про підтримку Проекту Закону 

№8487 від 15.06.2018 "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування акцизним податком 

легкових транспортних засобів" з урахуванням 

пропозицій та зауважень. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

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

23, не голосували - 10 
   

39. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо переведення 

садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в 

них місця проживання 

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка Тарана Романа Олеговича - депутата 

міської ради від фракції "Наш край"  

результати голосування : за - 51; проти - 0;утримались - 1; 

не голосувало - 1 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за -52, проти -0, утримались -1, не 

голосували -0/ 
   

40. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

керівників Запорізької місцевої прокуратури №1  

Бутенко І.О., Запорізької місцевої прокуратури №2 

Мазурика Р.В., Запорізької місцевої прокуратури №3 

Прихожанова В.О., в.о. начальника Дніпровського 

відділу поліції Головного управління національної 

поліції в Запорізькій області  Васильєва Л.М. стосовно 

вжиття заходів щодо попередження подальших випадків 

зловмисного пошкодження майна. 
 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за -43, проти -1, утримались -0, не 

голосували -9/ 
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41. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови 

Верховної Ради України щодо скасування постанови 

Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 р. № 838 "Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 березня 2017 р. №187", якою підвищено ціну на газ 

для населення на 23,5%. 
 ДОПОВІДАЧ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: / 
  результати голосування: за - 16, проти - 2, утримались - 

13, не голосували - 22 
   

42. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

про підтримку проекту закону 8557 "Про внесення змін 

до податкового кодексу України щодо податку на 

виведений капітал" 

 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

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

14, не голосували - 14 
   

43. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Верховної Ради України щодо підтримки проекту 

постанови № 9230 підготовленого фракцією Політичної 

партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України   

 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 
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 ВИСТУПИЛИ: Зломинога Валерій Михайлович - директор департаменту  

правового забезпечення Запорізької міської ради 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

  Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за -43, проти -2, утримались -4, не 

голосували -3/ 
   

44. СЛУХАЛИ: Про маркування контейнерів для збору твердих 

побутових відходів 

 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

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

10, не голосували - 12 
   

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

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


