
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №35 

тридцять п'ятої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 19 грудня 2018 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №35 

м.Запоріжжя 19.12.2018 

засідання почалось о 11 годині 10 хвилин 

засідання закінчилось о 18 годині 45 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 51 

  запрошені 50 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять п'ятої  сесії 

міської ради  сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

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

ради. 
 4. Про План роботи Запорізької міської ради на перше 

півріччя 2019 року. 
 5. 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) 

 6. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№31 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя на 2018 рік" 

(зі змінами)  
 

 7. Про внесення змін до програми "Фізична культура та 

спорт на 2016-2018 роки", затвердженої рішенням міської 
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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 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 розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №30 (зі змінами та доповненнями)  

 10. Про внесення змін до Програми 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)  

 11. 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). 
 12. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№54 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)  

 13. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

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 затвердження міської програми "Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки" та про внесення змін до 

рішення міської ради від 21.12.2017 №10 "Про 

затвердження міської програми "Програма розвитку 

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

та доповненнями)" та 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" 

 16. Про внесення змін до Програми зайнятості населення 
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міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами)  

 17. Про затвердження Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки  

 18. Про затвердження Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки  

 19. Про затвердження Програми "Охорона здоров'я міста 

Запоріжжя на період 2019-2021 роки"  

 20. 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)  

 21. 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)  

 22. 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 (зі змінами)  

 23. Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та 

комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 

роки 

 24. Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2019 рік  

 25. Про затвердження Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2019 рік  

 26. Про бюджет міста на 2019 рік  

 27. Про затвердження Порядку залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м.Запоріжжя. 
 28. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна права 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 



5 

Запорізької області по пр.Соборному, 206. 
 29. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя 19/1000 частин  жилого  

будинку-пожежної /літ.Б-2/ по вул.Поштовій/ 

вул.Троїцькій, 43/15 від Добровільного пожежного 

товариства України. 
 30. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя підземного  переходу  від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" та подальше його 

використання. 
 31. Про внесення пропозиції до Запорізької обласної ради 

про передачу до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Запорізької області підстанції 

швидкої медичної допомоги Хортицького району по 

вул.Новгородській, 30. 
 32. Про визнання рішення Запорізької міської ради від 

28.01.2005 №28 "Про містобудівну концепцію зберігання 

особистого автотранспорту в м. Запоріжжі" (зі змінами та 

доповненнями) таким, що втратило чинність. 
 33. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя зупинкових павільйонів очікування 

громадського транспорту від товариства з обмеженою 

відповідальністю "Запорізький ливарно-механічний 

завод" та подальше їх використання. 
 34. Про затвердження балансу (ліквідаційного) 

комунального спортивно-видовищного підприємства 

"Юність".  

 35. Про внесення змін до Положень про управління 

соціального захисту населення Запорізької міської ради 

та про управління з питань праці Запорізької міської ради, 

затверджених рішенням міської ради від 20.12.2017 №65 

"Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів" (зі 

змінами)". 
 36. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів" зі 

змінами. 
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 37. Про висловлення недовіри прокурору Запорізької області 

Романову В.П. 
 38. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНРТАСЕКОЛОГІЯ".  

 39. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки. 
 40. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у 

м.Запоріжжі. 
 41. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Запоріжжі.  

 42. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 
 43. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 
 44. Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням 

Запорізької міської ради №57 від 28.03.2018 "Про 

внесення змін до Положення про Громадський бюджет у 

місті Запоріжжі (зі змінами)". 
 45. Різне. 
   

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

не голосували -1 

   

 ВИСТУПИЛИ: Буряк В.В. - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з основного порядку денного 

№37,39,40,41,42,43,44 

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

не голосували - 0 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
  1. Про внесення змін до програм "Освіта на 2016-2018 

роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 

роки", "Професійно-технічна освіта на 2016-2018 

роки", затверджених в новій редакції рішенням 

Запорізької міської ради від 21.12.2016 №39 "Про 
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затвердження програм по галузях "Освіта", 

"Оздоровлення та відпочинок", 

"Професійно-технічна освіта"" (зі змінами)  

   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 3 
 

  2. Про внесення змін до рішення міської ради від 

20.12.2017 №45 "Про затвердження Програми 

проведення в м.Запоріжжі Покровського ярмарку з 

нагоди святкування Дня міста у 2018 році". 
   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 4 
 

  3. Про внесення змін до міської цільової програми 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №34. 
   Результати голосування: за – 46; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 3 

 
  4. 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)  

   Результати голосування: за - 42; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 7 
 

  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)  

   Результати голосування: за - 44; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 5 
 

  6. Про внесення змін до рішення міської ради від 

20.12.2017 №35 "Про затвердження міської 

програми "Програма охорони пам'яток історії та 
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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 - 41; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 6 
 

  7. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.01.2013 №20 "Про затвердження міської цільової 

програми "Забезпечення належної та безперебійної 

роботи комунального підприємства "Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя" (зі змінами) в частині 

показників 2018 року. 
   Результати голосування: за - 42; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 5 
 

  8. 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) в частині 

показників 2018 року. 
   Результати голосування: за - 44; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
 

  9. Про внесення змін до рішення міської ради від 

21.12.2016 №30 "Про затвердження міської цільової 

програми "Безпечне місто Запоріжжя" 

   Результати голосування: за - 43; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 5 

  10. Про внесення змін до Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 30.05.2018 

№16 
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   Результати голосування: за - 44; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
 

  11. Про внесення змін до Програми підтримки 

діяльності органів самоорганізації населення міста 

Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від  

21.12.2016 №26  

   Результати голосування: за - 42; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 5 
 

  12. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 20.12.2017 №43 "Про затвердження 

Програми "Про фінансування природоохоронних 

заходів за рахунок екологічних надходжень на 

2018-2020 роки". 
   Результати голосування: за - 41; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 6 
 

  13. Про внесення змін до Програми розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 30.11.2016 №98 "Про Програму розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 

2016-2020 роки" (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 43; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
 

  14. Про внесення змін до міської цільової програми 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №34. 
   Результати голосування: за - 42; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 7 
 

  15. Про затвердження програм по освітній галузі  
 

   Результати голосування: за - 43; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало – 6 
 

  16. Про внесення змін до Міської цільової програми 

надання автотранспортних та господарських послуг 

структурним підрозділам та виконавчому комітету 
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міської ради, затвердженої рішенням міської ради 

від 20.12.2017 №46 

   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 3 
 

  17. 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 - 44; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 6 
 

  18. Про затвердження Міської цільової програми 

забезпечення членства Запорізької міської ради в 

Асоціаціях у 2019 році. 
   Результати голосування: за - 44; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 5 
 

  19. Про затвердження Міської цільової програми 

"Фінансова підтримка комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" на 2019-2021 

роки. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 3 
 

  20. 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). 
 

   Результати голосування: за - 36; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 12 
 

  21. Про затвердження Програми розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік. 
   Результати голосування: за - 49; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 2 
 

  22. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.01.2013 №20 "Про затвердження міської цільової 

програми "Забезпечення належної та безперебійної 

роботи комунального підприємства "Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя" (зі змінами) 
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   Результати голосування: за - 44; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 6 
 

  23. 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 - 43; проти - 0; 

утримались - 3; не голосувало - 5 
 

  24. Про затвердження Програми "Фізична культура та 

спорт на 2019-2021 роки" "Програми фінансування 

заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки", 

"Міської програми підтримки обдарованої молоді 

м.Запоріжжя на 2019-2021 роки" та про внесення 

змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №33 (зі 

змінами та доповненнями). 
   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 4 
 

  25. Про затвердження Програми "Фінансування заходів 

з дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 

2019-2021 роки".  

   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 5 
 

  26. Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 

2019 рік. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
 

  27. Про затвердження Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році. 
   Результати голосування: за - 49; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 2 
 

  28. Про реорганізацію юридичної особи - комунального 

закладу охорони здоров'я "Студентська поліклініка" 
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шляхом приєднання до комунальної установи "6-а 

міська клінічна лікарня". 
   Результати голосування: за - 44; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 6 
 

  29. Про реорганізацію юридичної особи - комунальної 

установи охорони здоров'я "Пологовий будинок №1" 

шляхом приєднання до закладу охорони здоров'я 

"Пологовий будинок №3". 
   Результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 3 
 

  30. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська лікарня №1" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська лікарня №1" Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
 

  31. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська клінічна лікарня №2" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська лікарня №2" Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 5 
 

  32. Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Міська клінічна лікарня №3" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська лікарня №3" Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 3 
 

  33. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Центральна клінічна лікарня №4 

Заводського району" шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство "Міська 

лікарня №4" Запорізької міської ради. 
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   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 5 
 

  34. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська клінічна лікарня екстреної та 

швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя" 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська лікарня екстреної та швидкої 

медичної допомоги" Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 36; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 6 
 

  35. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "6-а міська клінічна лікарня" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська лікарня №6" Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 3 
 

  36. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська лікарня №7" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська лікарня №7" Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 3 
 

  37. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська лікарня №8" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська лікарня №8" Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 3 
 

  38. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська багатопрофільна 

клінічна лікарня №9" шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство "Міська 

лікарня №9" Запорізької міської ради. 
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   Результати голосування: за - 43; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 6 
 

  39. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська клінічна лікарня №10" 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська лікарня №10" Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 3 
 

  40. Про припинення юридичної особи - Дитячої лікарні 

№1 шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня 

№1" Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 3 
 

  41. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська багатопрофільна дитяча 

лікарня №5" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня 

№5" Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 44; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 5 
 

  42. Про припинення юридичної особи - закладу охорони 

здоров'я "Пологовий будинок №3" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Пологовий будинок №3" Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
 

  43. Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Пологовий будинок №4" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Пологовий будинок №4" Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
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  44. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Пологовий будинок №9" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Пологовий будинок №9" Запорізької 

міської ради. 
   Результати голосування: за - 44; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 6 
 

  45. Про припинення юридичних осіб - комунальної 

установи "Міська стоматологічна поліклініка №4" та 

закладу охорони здоров'я "Дитяча міська 

стоматологічна поліклініка" шляхом злиття та 

перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Стоматологічна поліклініка №1" 

Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
 

  46. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська стоматологічна поліклініка №2" 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Стоматологічна поліклініка №2" 

Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 5 
 

  47. Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу охорони здоров'я "Міська стоматологічна 

поліклініка №3" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Стоматологічна 

поліклініка №3" Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 5 
 

  48. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська стоматологічна поліклініка №6" 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Стоматологічна поліклініка №6" 

Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 44; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 5 
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  49. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська стоматологічна 

поліклініка №7" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Стоматологічна 

поліклініка №7" Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 3 
 

  50. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Запорізький центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1". 
   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 5 
 

  51. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2". 
   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 4 
 

  52. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №4". 
   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 4 
 

  53. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Запорізький центр 

первинної медико-санітарної допомоги №5". 
   Результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 3 
 

  54. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №6". 
   Результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 3 
 

  55. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №8". 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало – 4 
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  56. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №9". 
 

   Результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 3 
 

  57. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №10". 
   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 4 
 

  58. Про клопотання перед Міністерством охорони 

здоров'я України про передачу до комунальної  

власності територіальної громади м.Запоріжжя 

вбудованого нежитлового приміщення насосної 

станції по вул.Академіка Амосова, 83. 
   Результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
 

  59. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №98 

цокольного поверху (літ. А-4-5) площею 139,8 кв.м 

по вул.Перша ливарна, буд. 38 до переліку об'єктів, 

що підлягають приватизації шляхом викупу. 
   Результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
 

  60. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 29.08.2018 №47 "Про включення об'єкта 

права комунальної власності - нежитлового 

приміщення №85 цокольного поверху (літ. А-5) 

площею 58,1 кв. м по вул.Незалежної України, 

буд.58 до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу". 
   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 6 
 

  61. Про підтримку електронної петиції Трапезіна І.М. 
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   Результати голосування: за - 22; проти - 0; 

утримались - 12; не голосувало – 18 

/не включено до порядку денного/ 
 

  62. Про підтримку електронної петиції від 28.10.2018 

№4381 "Проти підвищення тарифів на проїзд у 

громадському транспорті! Скільки можна 

погоджуватися!" 

   Результати голосування: за - 37; проти - 0; 

утримались - 5; не голосувало - 10 
 

  63. Про внесення змін до рішення міської ради від 

28.11.2018 №27 "Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку". 
   Результати голосування: за - 43; проти - 0; 

утримались - 3; не голосувало - 6 
 

  64. Про внесення змін до рішення міської ради від 

22.11.2017 №32 "Про затвердження плану 

підготовки регуляторних актів на 2018 рік". 
   Результати голосування: за - 49; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 2 
 

  65. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Запорізької обласної ради. 
 

   Результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались - 0; не голосувало - 5 
 

  66. Про виплату надбавки за вислугу років Буряку В.В. 
 

   Результати голосування: за - 47; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 4 
 

  67. Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.09.2018 №27 "Про реформування юридичної 

особи "Комунальне підприємство "Редакція газети 

"Запорозька Січ" шляхом реорганізації у Товариство 

з обмеженою відповідальністю "Редакція газети 

"Запорозька Січ". 
   Результати голосування: за - 43; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 7 
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  68. Про звільнення Рибальченка В.В. 
   Результати голосування: за - 37; проти - 0; 

утримались - 3; не голосувало - 12 
 

  69. Про вилучення з господарського відання КП 

"Водоканал" одноповерхового житлового будинку 

№1 по вул.Котельникова. 
   Результати голосування: за - 42; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 8 
 

  70. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Космічна, 28, вул.Патріотична, 50, 

вул.Каховська, 26,  вул.Жуковського, 82, 

пр.Соборний, 214. 
   Результати голосування: за - 45; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 6 
 

  71. Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних 

житлових будинках м. Запоріжжя на умовах 

співфінансування в 2019 році  

   Результати голосування: за - 46; проти - 0; 

утримались - 1; не голосувало - 5 
 

  72. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

голови Запорізької обласної державної адміністрації 

Бриля К.І., прокурора Запорізької області Романова 

В.П., голови Головного управління Національної 

поліції в Запорізькій області Коміссарова С.А., в.о. 

начальника Головного управління Державної 

фіскальної служби у Запорізькій області Манька 

В.О., начальника Управління Служби безпеки 

України в Запорізькій області Хілька О.А., 

начальника Головного управління Державної 

служби України з питань праці у Запорізькій області 

Бабенка О.П. про введення мораторію на перевірки 

суб'єктів підприємницької діяльності на час дії 

воєнного стану на території м.Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 31; проти - 0; 

утримались - 3; не голосувало - 18 
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  73. Про розірвання договору по управлінню та 

утриманню багатоквартирними будинками між 

виконавчим комітетом Запорізької міської ради та 

товариством з обмеженою відповідальністю "Місто 

для людей Запоріжжя". 
   Результати голосування: за - 20; проти - 0; 

утримались - 9; не голосувало - 23 

/не включено до порядку денного/ 
  74. Про затвердження Переліку проектів рішень 

Запорізької міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (1-87). 
   Результати голосування: за - 38; проти - 0; 

утримались - 2; не голосувало - 12 
 

  75. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(1-87). 
   Результати голосування: за - 37; проти - 0; 

утримались - 3; не голосувало - 12 
 

 ВИСТУПИВ: Буряк Вололдимир Вікторович - міський голова: 

Після погоджувальної ради пропозиції: 

1. Розглянути додаткові питання №1-10 перед питанням 

12 основного порядку денного, додаткові питання №11-

27 перед питанням 24 основгого порядку денного 

результати голосування: за - 44, проти- 0, утрималось-0, 

не голосувало - 8 

  2. Розглянути додаткове питання №65 після питання №4  

основного порядку денного 

результати голосування: за - 47, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 5 

  3. Розлянути додаткові питання №67,68  перед питанням 

№5, основного порядку денного 

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

не голосувало - 6 

  4. Розлянути додаткові питання №74, 75 після питання 

№38, основного порядку денного 

результати голосування: за - 38, проти - 0, утрималось - 0 

не голосувало - 14 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович – депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 5. Розлянути додаткові питання №71 перед питанням 
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№26, основного порядку денного 

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

не голосувало – 19 не притйнято 
   
 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович – депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
  Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
  Балашов Сергій Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять п'ятої  сесії 

міської ради сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат тридцять п'ятої сесії міської ради. 
 2. Про лічильну комісію тридцять п'ятої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію тридцять п'ятої сесії міської 

ради. 
 4. Про План роботи Запорізької міської ради на перше 

півріччя 2019 року. 
 5. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Запорізької обласної ради.  

 6. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2018 

№27 "Про реформування юридичної особи "Комунальне 

підприємство "Редакція газети "Запорозька Січ" шляхом 

реорганізації у Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Редакція газети "Запорозька Січ". 
 7. Про звільнення Рибальченка В.В. 
 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 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)"  
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 11. 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)  

 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 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)  

 14. 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). 
 15. Про внесення змін до програм "Освіта на 2016-2018 

роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки", 

"Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки", 

затверджених в новій редакції рішенням Запорізької 

міської ради від 21.12.2016 №39 "Про затвердження 

програм по галузях "Освіта", "Оздоровлення та 

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

 16. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№45 "Про затвердження Програми проведення в 

м.Запоріжжі Покровського ярмарку з нагоди святкування 

Дня міста у 2018 році". 
 17. Про внесення змін до міської цільової програми 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №34. 
 18. 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)  

 19. 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)  

 20. 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)".  

 21. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 

№20 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами) в частині показників 2018 року. 
 22. 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) в частині показників 2018 року. 
 23. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя" 

 24. Про внесення змін до Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 30.05.2018 №16 

 25. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№54 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)  

 26. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 

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

 27. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

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

 28. Про затвердження міської програми "Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки" та про внесення змін до 

рішення міської ради від 21.12.2017 №10 "Про 
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затвердження міської програми "Програма розвитку 

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

та доповненнями)" та 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" 

 29. Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами)  

 30. Про затвердження Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки  

 31. Про затвердження Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки  

 32. Про затвердження Програми "Охорона здоров'я міста 

Запоріжжя на період 2019-2021 роки"  

 33. 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)  

 34. 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)  

 35. 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 (зі змінами)  

 36. Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та 

комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 

роки 

 37. Про внесення змін до Програми підтримки діяльності 

органів самоорганізації населення міста Запоріжжя, 

затвердженої рішенням міської ради від  21.12.2016 №26  

 38. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 
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фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2018-2020 роки". 
 39. Про внесення змін до Програми розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

30.11.2016 №98 "Про Програму розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 

2016-2020 роки" (зі змінами). 
 40. Про внесення змін до міської цільової програми 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №34. 
 41. Про затвердження програм по освітній галузі  

 

 42. Про внесення змін до Міської цільової програми надання 

автотранспортних та господарських послуг структурним 

підрозділам та виконавчому комітету міської ради, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №46 

 43. Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста 

на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 №24 (зі змінами)  

 44. Про затвердження Міської цільової програми 

забезпечення членства Запорізької міської ради в 

Асоціаціях у 2019 році. 
 45. Про затвердження Міської цільової програми "Фінансова 

підтримка комунального підприємства "Муніципальна 

телевізійна мережа" на 2019-2021 роки. 
 46. 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).   

 47. Про затвердження Програми розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік. 
 48. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 

№20 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами) 

 49. Про внесення змін до міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2021 
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роки", затвердженої рішенням міської ради від 28.03.2018 

№43 (зі змінами)  

 50. Про затвердження Програми "Фізична культура та спорт 

на 2019-2021 роки" "Програми фінансування заходів з 

питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки", "Міської 

програми підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя на 

2019-2021 роки" та про внесення змін до рішення міської 

ради від 20.12.2017 №33 (зі змінами та доповненнями). 
 51. Про затвердження Програми "Фінансування заходів з 

дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 

роки".  

 52. Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2019 рік. 
 53. Про затвердження Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році. 
 54. Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2019 рік  

 55. Про затвердження Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2019 рік  

 56. Про бюджет міста на 2019 рік  

 57. Про затвердження Порядку залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м.Запоріжжя. 
 58. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна права 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Запорізької області по пр.Соборному, 206. 
 59. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя 19/1000 частин  жилого  

будинку-пожежної /літ.Б-2/ по вул.Поштовій/ 

вул.Троїцькій, 43/15 від Добровільного пожежного 

товариства України. 
 60. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя підземного  переходу  від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" та подальше його 

використання. 
 61. Про внесення пропозиції до Запорізької обласної ради 

про передачу до спільної власності територіальних 
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громад сіл, селищ, міст Запорізької області підстанції 

швидкої медичної допомоги Хортицького району по 

вул.Новгородській, 30. 
 62. Про визнання рішення Запорізької міської ради від 

28.01.2005 №28 "Про містобудівну концепцію зберігання 

особистого автотранспорту в м. Запоріжжі" (зі змінами та 

доповненнями) таким, що втратило чинність. 
 63. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя зупинкових павільйонів очікування 

громадського транспорту від товариства з обмеженою 

відповідальністю "Запорізький ливарно-механічний 

завод" та подальше їх використання. 
 64. Про затвердження балансу (ліквідаційного) 

комунального спортивно-видовищного підприємства 

"Юність".  

 65. Про внесення змін до Положень про управління 

соціального захисту населення Запорізької міської ради 

та про управління з питань праці Запорізької міської ради, 

затверджених рішенням міської ради від 20.12.2017 №65 

"Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів" (зі 

змінами)". 
 66. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів" зі 

змінами. 
 67. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНРТАСЕКОЛОГІЯ". 
 68. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації (1-87). 
   
 69. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(1-87). 
 70. Про реорганізацію юридичної особи - комунального 

закладу охорони здоров'я "Студентська поліклініка" 
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шляхом приєднання до комунальної установи "6-а міська 

клінічна лікарня". 
 71. Про реорганізацію юридичної особи - комунальної 

установи охорони здоров'я "Пологовий будинок №1" 

шляхом приєднання до закладу охорони здоров'я 

"Пологовий будинок №3". 
 72. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська лікарня №1" шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня 

№1" Запорізької міської ради. 
 73. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська клінічна лікарня №2" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

"Міська лікарня №2" Запорізької міської ради. 
 74. Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Міська клінічна лікарня №3" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

"Міська лікарня №3" Запорізької міської ради. 
 75. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Центральна клінічна лікарня №4 Заводського 

району" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Міська лікарня №4" 

Запорізької міської ради. 
 76. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої 

медичної допомоги міста Запоріжжя" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

"Міська лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги" Запорізької міської ради. 
 77. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "6-а міська клінічна лікарня" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

"Міська лікарня №6" Запорізької міської ради. 
 78. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська лікарня №7" шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня 

№7" Запорізької міської ради. 
 79. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська лікарня №8" шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня 

№8" Запорізької міської ради. 
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 80. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська багатопрофільна клінічна 

лікарня №9" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Міська лікарня №9" 

Запорізької міської ради. 
 81. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська клінічна лікарня №10" 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська лікарня №10" Запорізької міської 

ради. 
 82. Про припинення юридичної особи - Дитячої лікарні №1 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська дитяча лікарня №1" Запорізької 

міської ради. 
 83. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська багатопрофільна дитяча 

лікарня №5" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня №5" 

Запорізької міської ради. 
 84. Про припинення юридичної особи - закладу охорони 

здоров'я "Пологовий будинок №3" шляхом перетворення 

у комунальне некомерційне підприємство "Пологовий 

будинок №3" Запорізької міської ради. 
 85. Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Пологовий будинок №4" шляхом перетворення 

у комунальне некомерційне підприємство "Пологовий 

будинок №4" Запорізької міської ради. 
 86. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Пологовий будинок №9" шляхом перетворення 

у комунальне некомерційне підприємство "Пологовий 

будинок №9" Запорізької міської ради. 
 87. Про припинення юридичних осіб - комунальної установи 

"Міська стоматологічна поліклініка №4" та закладу 

охорони здоров'я "Дитяча міська стоматологічна 

поліклініка" шляхом злиття та перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна 

поліклініка №1" Запорізької міської ради. 
 88. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська стоматологічна поліклініка №2" 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Стоматологічна поліклініка №2" 

Запорізької міської ради. 
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 89. Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу охорони здоров'я "Міська стоматологічна 

поліклініка №3" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка 

№3" Запорізької міської ради. 
 90. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська стоматологічна поліклініка №6" 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Стоматологічна поліклініка №6" 

Запорізької міської ради. 
 91. Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська стоматологічна поліклініка 

№7" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Стоматологічна поліклініка №7" 

Запорізької міської ради. 
 92. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Запорізький центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1". 
 93. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2". 
 94. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №4". 
 95. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Запорізький центр 

первинної медико-санітарної допомоги №5". 
 96. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №6". 
 97. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №8". 
 98. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №9". 
 99. Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №10". 
 100. Про  клопотання  перед Міністерством охорони 

здоров'я України про передачу до комунальної  

власності територіальної громади м.Запоріжжя 
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вбудованого нежитлового приміщення насосної станції 

по вул.Академіка Амосова, 83. 
 101. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №98 цокольного 

поверху (літ. А-4-5) площею 139,8 кв.м по вул.Перша 

ливарна, буд. 38 до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу. 
 102. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 29.08.2018 №47 "Про включення об'єкта права 

комунальної власності - нежитлового приміщення №85 

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

вул.Незалежної України, буд.58 до переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації шляхом викупу". 
 103. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018 

№27 "Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку". 
 104. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2017 

№32 "Про затвердження плану підготовки регуляторних 

актів на 2018 рік". 
 105. Про виплату надбавки за вислугу років Буряку В.В.  

 106. Про вилучення з господарського відання КП "Водоканал" 

одноповерхового житлового будинку №1 по 

вул.Котельникова.   

 107. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Космічна, 

28, вул.Патріотична, 50, вул.Каховська, 

26,  вул.Жуковського, 82, пр.Соборний, 214. 
 108. Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових 

будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування в 

2019 році  

 109. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

голови Запорізької обласної державної адміністрації 

Бриля К.І., прокурора Запорізької області Романова В.П., 

голови Головного управління Національної поліції в 

Запорізькій області Коміссарова С.А., в.о. начальника 

Головного управління Державної фіскальної служби у 

Запорізькій області Манька В.О., начальника Управління 

Служби безпеки України в Запорізькій області Хілька 

О.А., начальника Головного управління Державної 

служби України з питань праці у Запорізькій області 

Бабенка О.П. про введення мораторію на перевірки 
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суб'єктів підприємницької діяльності на час дії воєнного 

стану на території м.Запоріжжя. 
 110. Різне. 
   

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

не голосували - 4 

   

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 8/ 
   

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 /1 додається: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію тридцять п'ятої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3/1 додається: за - 42, проти - 1, 

утримались - 0, не голосували - 9/ 
   
3.1  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію тридцять п'ятої сесії міської ради 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
 ВИРІШИЛИ: /рішення №  2/2 додається : за – 44, проти- 0, утрим. – 0, 

не голосувало – 7 / 
   
3.2. СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію тридцять п'ятої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
 ВИРІШИЛИ: / рішення 3/2 додається : за -38, проти – 0, утрималось- 0, 

не голосувало – 13 / 
   
   СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
 ВИСТУПИЛИ: Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Нікіфорову Олексію Вікторовичу 

- генеральному директору КП "Водоканал";  

протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  
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  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської  ради 

  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 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 

протокольне доручення Зломинозі Валерію Михайловичу   

директору департаменту - правового забезпечення  

міської ради 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради;  

протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради;  

протокольне доручення Оноді Костянтину 

Костянтиновичу - голові районної адміністрації по 

Дніпровському району; 
  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  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;  

   



34 

  Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  протокольне доручення Власюку Олександру 

Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку міської ради 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради;  

протокольне доручення Мішку Сергію 

Миколайовичу - першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Греку Олександру 

Сергійовичу - генеральному директору Концерну "Міські 

теплові мережі" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

   

   СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи тридцять п'ятої  

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

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

голосували - 7/ 
   

4. СЛУХАЛИ: Про План роботи Запорізької міської ради на перше 

півріччя 2019 року. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

голосували -2/ 
   

5. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Запорізької обласної ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

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

голосували -1 
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6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2018 

№27 "Про реформування юридичної особи "Комунальне 

підприємство "Редакція газети "Запорозька Січ" шляхом 

реорганізації у Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Редакція газети "Запорозька Січ". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: за -41, проти -0, утримались -4, не 

голосували -5/ 
   

7. СЛУХАЛИ: Про звільнення Рибальченка В.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: за -44, проти -0, утримались -2, не 

голосували -4/ 
   

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

№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

міста Запоріжжя на період 2016-2018 роки" (зі змінами) 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 
   

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

голосували -1/ 
   

10. 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)"  
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 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

25.12.2015 №9 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: за -50, проти -0, утримались -0, не 

голосували -0/ 
   

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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -0/ 
   

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)  

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

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

голосували -3/ 
   

14. 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). 
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 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: за - 44, проти -0, утримались -2, не 

голосували -5/ 
   

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програм "Освіта на 2016-2018 

роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки", 

"Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки", 

затверджених в новій редакції рішенням Запорізької 

міської ради від 21.12.2016 №39 "Про затвердження 

програм по галузях "Освіта", "Оздоровлення та 

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

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за -46, проти -0, утримались -2, не 

голосували -3/ 
   

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

№45 "Про затвердження Програми проведення в 

м.Запоріжжі Покровського ярмарку з нагоди святкування 

Дня міста у 2018 році". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за -43, проти -0, утримались -3, не 

голосували -5/ 
   

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №34. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

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

голосували -2/ 
   

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

будинків сімейного типу необхідними меблями, 
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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 18 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

19. 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 19 додається: за -47, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

20. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за -38, проти -0, утримались -10, 

не голосували -3/ 
   

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

№20 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами) в частині показників 2018 року. 
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 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за -45, проти -0, утримались -2, не 

голосували -4/ 
   

22. 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) в частині показників 2018 року. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за -42, проти -0, утримались -4, не 

голосували -5/ 
   

23. 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: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за -42, проти -0, утримались -4, не 

голосували -5/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 30.05.2018 №16 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за -44, проти -0, утримались -2, не 

голосували -5/ 
   

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

№54 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)  
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 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за -44, проти -0, утримались -2, не 

голосували -5/ 
   

26. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за -47, проти -0, утримались -1, не 

голосували -3/ 
   

27. 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 27 додається: за -46, проти -0, утримались -1, не 

голосували -4/ 
   

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми "Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки" та про внесення змін до 

рішення міської ради від 21.12.2017 №10 "Про 

затвердження міської програми "Програма розвитку 

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

та доповненнями)" та 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" 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за -44, проти -0, утримались -5, не 

голосували -2/ 
   

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за -50, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

30. СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка Гурської Ніни Миколаївни -    

депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

результати голосування: за - 44, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 4 прийнята 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

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

не голосували - 5/ 
   

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 
   

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми "Охорона здоров'я міста 

Запоріжжя на період 2019-2021 роки"  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за - 50, проти -0, утримались - 0, 

не голосували -2/ 
   

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 
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2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)  

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за - 47, проти - 2, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 
   

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної 

служби, муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та 

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

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 

(зі змінами та доповненнями)  

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкіна Юрія 

Ігоровича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за -47, проти -1, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

35. 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 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

36. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та 

комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 

роки 
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 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка Кривцова Андрія Івановича - депутата 

міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

результати голосування: за - 44; проти - 0; утримались - 1; 

не голосувало - 7 прийнята  

  Кривцов Андрій  Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за -48, проти -0, утримались -2, не 

голосували -2/ 
   

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки діяльності 

органів самоорганізації населення міста Запоріжжя, 

затвердженої рішенням міської ради від  21.12.2016 №26  

 ДОПОВІДАЧ: Маєр Федір Миколайович - голова районної адміністрації  

міської ради по Шевченківському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за -49, проти -0, утримались -2, не 

голосували -1/ 
   

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

від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2018-2020 роки". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за -48, проти -0, утримались -3, не 

голосували -1/ 
   

39. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

30.11.2016 №98 "Про Програму розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 



44 

2016-2020 роки" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №34. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за -48, проти -0, утримались -2, не 

голосували -2/ 
   

41. СЛУХАЛИ: Про затвердження програм по освітній галузі  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за -45, проти -0, утримались -2, не 

голосували -5/ 
   

42. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської цільової програми надання 

автотранспортних та господарських послуг структурним 

підрозділам та виконавчому комітету міської ради, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №46 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за -47, проти -0, утримались -2, не 

голосували -3/ 
   

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

на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 №24 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкіна Юрія Ігоровича 

- депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -47, проти -0, утримались -2, не 

голосували -3/ 
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44. СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської цільової програми 

забезпечення членства Запорізької міської ради в 

Асоціаціях у 2019 році. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -47, проти -0, утримались -2, не 

голосували -3/ 
   

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської цільової програми "Фінансова 

підтримка комунального підприємства "Муніципальна 

телевізійна мережа" на 2019-2021 роки. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка Орєшкіна Юрія Ігоровича - депутата 

міської ради від фракції "Опозиційний блок"  

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

1, не голосували 5 прийнята; 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за -45, проти -0, утримались -1, не 

голосували -6/ 
   

46. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за -34, проти -0, утримались -5, не 

голосували -13/ 
   

47. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

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

голосували -4/ 
   

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

№20 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 
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комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами) 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за -43, проти -0, утримались -4, не 

голосували -5/ 
   

49. 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)  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Власюк Олександр Олександрович - начальник 

управління з  транспортного забезпечення та зв'язку 

міської ради 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за -42, проти -0, утримались -7, не 

голосували -4/ 
   

50. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми "Фізична культура та спорт 

на 2019-2021 роки" "Програми фінансування заходів з 

питань сім'ї та молоді на 2019-2021 роки", "Міської 

програми підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя на 

2019-2021 роки" та про внесення змін до рішення міської 

ради від 20.12.2017 №33 (зі змінами та доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за -49, проти -0, утримались -3, не 

голосували -1/ 
   

51. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми "Фінансування заходів з 

дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 

роки".  

 ДОПОВІДАЧ: Онода Костянтин Костянтинович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

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

голосували -2/ 
   

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2019 рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за -49, проти -1, утримались -2, не 

голосували -1/ 
   

53. СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію тридцять п'ятої сесії міської ради 

 ВИСТУПИВ : Пидороич Руслан Олександрович – секретар  
 ВИРІШИЛИ: /рiшення  № 53 додається: за -43, проти -0, 

утримались -0, не голосували -6/ 
   

54. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: за -50, проти -0, утримались -1, не 

голосували -0/ 
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55. СЛУХАЛИ: Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2019 рік  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається: за -47, проти -0, утримались -4, не 

голосували -0/ 
   

56. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2019 рік  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається: за -50, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

57. СЛУХАЛИ: Про бюджет міста на 2019 рік  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -0/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку залучення, розрахунку 

розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 58 додається: за -45, проти -0, утримались -1, не 

голосували -5/ 
   

59. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна права 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Запорізької області по пр.Соборному, 206. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 59 додається: за -47, проти -0, утримались -1, не 

голосували -3/ 
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60. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя 19/1000 частин  жилого  

будинку-пожежної /літ.Б-2/ по вул.Поштовій/ 

вул.Троїцькій, 43/15 від Добровільного пожежного 

товариства України. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 60 додається: за -47, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

61. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя підземного  переходу  від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" та подальше його 

використання. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: /за - 32, проти - 0, утрималось - 8, 

не голосувало – 9 

   

62. СЛУХАЛИ: Про внесення пропозиції до Запорізької обласної ради 

про передачу до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Запорізької області підстанції 

швидкої медичної допомоги Хортицького району по 

вул.Новгородській, 30. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 61 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

63. СЛУХАЛИ: Про визнання рішення Запорізької міської ради від 

28.01.2005 №28 "Про містобудівну концепцію зберігання 

особистого автотранспорту в м. Запоріжжі" (зі змінами та 

доповненнями) таким, що втратило чинність. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 62 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
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64. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя зупинкових павільйонів очікування 

громадського транспорту від товариства з обмеженою 

відповідальністю "Запорізький ливарно-механічний 

завод" та подальше їх використання. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 63 додається: за -43, проти -0, утримались -4, не 

голосували -2/ 
   

65. СЛУХАЛИ: Про затвердження балансу (ліквідаційного) 

комунального спортивно-видовищного підприємства 

"Юність".  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 64 додається: за -45, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

66. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положень про управління 

соціального захисту населення Запорізької міської ради 

та про управління з питань праці Запорізької міської ради, 

затверджених рішенням міської ради від 20.12.2017 №65 

"Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів" (зі 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 65 додається: за -47, проти -0, утримались -2, не 

голосували -0/ 
   

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

від 27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів" зі 

змінами. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 66 додається: за -43, проти -0, утримались -3, не 

голосували -3/ 
   

68. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНРТАСЕКОЛОГІЯ". 
 ВИСТУПИЛИ: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 
  Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
  Пропозиція виключити з основного порядку денного 

зазначене питання  
  результати голосування: за - 41, проти - 0, утрималось -    

2, не голосувало – 6 
   

69. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації (1-87). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  Заяви депутатів міської ради та міського голови щодо 

конфлікту інтересів  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 107 додається: за -38, проти -0, утримались -5, 

не голосували -7/ 
   

70. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(1-87). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

   Заяви депутатів міської ради та міського голови щодо 

конфлікту інтересів щодо конфлікту інтересів 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
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  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

   

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 108 додається: за -39, проти -0, утримались -4, 

не голосували -7/ 
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Про блочне голосування додаткових питань № 28-57  

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

не голосувало – 3 

  Блочне голосування додаткових питань № 28 - 57: 

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

0, не голосувало – 0 
   

71. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію юридичної особи - комунального 

закладу охорони здоров'я "Студентська поліклініка" 

шляхом приєднання до комунальної установи "6-а міська 

клінічна лікарня". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 67 додається: за -50, проти -0, утримались -0, не 

голосували -0/ 
   

72. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію юридичної особи - комунальної 

установи охорони здоров'я "Пологовий будинок №1" 

шляхом приєднання до закладу охорони здоров'я 

"Пологовий будинок №3". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 68 додається: / 
   

73. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська лікарня №1" шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня 

№1" Запорізької міської ради. 
 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 69 додається: / 
   

74. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська клінічна лікарня №2" шляхом 
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перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

"Міська лікарня №2" Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 70 додається: / 
   

75. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Міська клінічна лікарня №3" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

"Міська лікарня №3" Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 71 додається: / 
   

76. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Центральна клінічна лікарня №4 Заводського 

району" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Міська лікарня №4" 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 72 додається: / 
   

77. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої 

медичної допомоги міста Запоріжжя" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

"Міська лікарня екстреної та швидкої медичної 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 73 додається: / 
   

78. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "6-а міська клінічна лікарня" шляхом 

перетворення у комунальне некомерційне підприємство 

"Міська лікарня №6" Запорізької міської ради. 

   
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 74 додається: / 
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79. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська лікарня №7" шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня 

№7" Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 75 додається: / 
   

80. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська лікарня №8" шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня 

№8" Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 76 додається: / 
   

81. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська багатопрофільна клінічна 

лікарня №9" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Міська лікарня №9" 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 77 додається: / 
   

82. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська клінічна лікарня №10" 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська лікарня №10" Запорізької міської 

ради. 
 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 78 додається: / 
   

83. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - Дитячої лікарні №1 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Міська дитяча лікарня №1" Запорізької 

міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 79 додається: / 

84. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська багатопрофільна дитяча 

лікарня №5" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня №5" 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 80 додається: / 
   

85. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - закладу охорони 

здоров'я "Пологовий будинок №3" шляхом перетворення 

у комунальне некомерційне підприємство "Пологовий 

будинок №3" Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 81 додається: / 
   

86. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Пологовий будинок №4" шляхом перетворення 

у комунальне некомерційне підприємство "Пологовий 

будинок №4" Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 82 додається: / 
   

87. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Пологовий будинок №9" шляхом перетворення 

у комунальне некомерційне підприємство "Пологовий 

будинок №9" Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 83 додається: / 
   

88. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичних осіб - комунальної установи 

"Міська стоматологічна поліклініка №4" та закладу 

охорони здоров'я "Дитяча міська стоматологічна 

поліклініка" шляхом злиття та перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна 

поліклініка №1" Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 84 додається: / 

89. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська стоматологічна поліклініка №2" 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Стоматологічна поліклініка №2" 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 85 додається: / 
   

90. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу охорони здоров'я "Міська стоматологічна 

поліклініка №3" шляхом перетворення у комунальне 

некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка 

№3" Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 86 додається: / 
   

91. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Міська стоматологічна поліклініка №6" 

шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Стоматологічна поліклініка №6" 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 87 додається: / 
   

92. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунальної 

установи "Запорізька міська стоматологічна поліклініка 

№7" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Стоматологічна поліклініка №7" 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 88 додається: / 
   

93. СЛУХАЛИ: Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Запорізький центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 89 додається: / 

94. СЛУХАЛИ: Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 90 додається: / 
   

95. СЛУХАЛИ: Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №4". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 91 додається: / 
   

96. СЛУХАЛИ: Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Запорізький центр 

первинної медико-санітарної допомоги №5". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 92 додається: / 
   

97. СЛУХАЛИ: Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №6". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 93 додається: / 
   

98. СЛУХАЛИ: Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №8". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 94 додається: / 
   

99. СЛУХАЛИ: Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №9". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 95 додається: / 
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100. СЛУХАЛИ: Про утворення статутного капіталу комунального 

некомерційного підприємства "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №10". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 96 додається: / 
   

101. СЛУХАЛИ: Про  клопотання  перед Міністерством охорони 

здоров'я України про передачу до комунальної  

власності територіальної громади м.Запоріжжя 

вбудованого нежитлового приміщення насосної станції 

по вул.Академіка Амосова, 83. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 97 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 0/ 
   

102. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №98 цокольного 

поверху (літ. А-4-5) площею 139,8 кв.м по вул.Перша 

ливарна, буд. 38 до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 98 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4/ 
   

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

від 29.08.2018 №47 "Про включення об'єкта права 

комунальної власності - нежитлового приміщення №85 

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

вул.Незалежної України, буд.58 до переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації шляхом викупу". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 
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фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 99 додається: за -45, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

104. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції від 28.10.2018 №4381 

"Проти підвищення тарифів на проїзд у громадському 

транспорті! Скільки можна погоджуватися!" 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
  результати голосування: за – 8, проти - 1, утрималось - 17, 

не голосувало – 23 не прийнято 

105. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018 

№27 "Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 100 додається: за -35, проти -0, утримались -6, 

не голосували -7/ 
   

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

№32 "Про затвердження плану підготовки регуляторних 

актів на 2018 рік". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 101 додається: за -45, проти -0, утримались -0, 

не голосували -3/ 
   

107. СЛУХАЛИ: Про виплату надбавки за вислугу років Буряку В.В.  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  Заяви депутатів міської ради та міського голови щодо 

конфлікту інтересів 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 102 додається: за -42, проти -0, утримались -0, 

не голосували -6/ 

108. СЛУХАЛИ: Про вилучення з господарського відання КП "Водоканал" 

одноповерхового житлового будинку №1 по 
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вул.Котельникова.   

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 103 додається: за -48, проти -0, утримались -0, 

не голосували -0/ 
   

109. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Космічна, 

28, вул.Патріотична, 50, вул.Каховська, 

26,  вул.Жуковського, 82, пр.Соборний, 214. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 104 додається: за -48, проти -0, утримались -0, 

не голосували -0/ 
   

110. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових 

будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування в 

2019 році  

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка Сідельникової Олени Леонідівни 

депутат міської ради від фракції "УКРОП" 

результати голосування: за - 47, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 1 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 105 додається: за -47, проти -0, утримались -0, 

не голосували -1/ 
   

111. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

голови Запорізької обласної державної адміністрації 

Бриля К.І., прокурора Запорізької області Романова В.П., 

голови Головного управління Національної поліції в 

Запорізькій області Коміссарова С.А., в.о. начальника 

Головного управління Державної фіскальної служби у 

Запорізькій області Манька В.О., начальника Управління 

Служби безпеки України в Запорізькій області  

Хілька О.А., начальника Головного управління 

Державної служби України з питань праці у Запорізькій 
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області Бабенка О.П. про введення мораторію на 

перевірки суб'єктів підприємницької діяльності на час дії 

воєнного стану на території м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 106 додається: за - 33, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 9/ 
   

112. СЛУХАЛИ: Різне 

   

 ВИСТУПИЛИ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

  Онода Костянтин Костянтинович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

   

 ВИРІШИЛИ: /інформацiю прийняти до вiдома/ 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


