
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №36 

тридцять шостої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 30 січня 2019 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №36 

м.Запоріжжя 30.01.2019 

засідання почалось о 11 годині 00 хвилин 

засідання закінчилось о 18 годині 20  хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 51 

  запрошені 30 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять шостої  

сесії міської ради  сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

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

ради. 
 4. Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів по 

м.Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання особи, 

засуджені до громадських робіт у 2019 році  

 5. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 25.08.2016 №52 "Про затвердження Положень, що 

регулюють правовідносини функціонування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності та 

об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на 

території м.Запоріжжя". 
 6. Про підтримку електронної петиції Трапезіна І.М. 
 7. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2007 

№23 "Про затвердження переліку об'єктів комунальної 
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власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації". 
 8. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя зелених насаджень від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ  ЗАВОД  ВАЖКОГО  

КРАНОБУДУВАННЯ". 
 9. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя підземного  переходу  від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" та подальше його 

використання 
 10. Про затвердження висновку про вартість майна, ціни 

продажу та укладання договору купівлі - продажу об'єкта 

приватизації - нежитлового приміщення №23 першого 

поверху (літ. А-3) площею 209,7 кв. м по 

вул.Республіканській, буд.76. 
 11. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 

від 28.11.2018 №31 "Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік". 
 12. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 22.11.2017 №36 "Про визначення переліку 

адміністративних послуг, які надаються через філії 

Центру надання адміністративних послуг в м.Запоріжжя". 
 13. Про затвердження Положення про систему 

відеоспостереження міста Запоріжжя.  

 14. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки.  

 15. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у 

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

м.Запоріжжі.  

 17. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі".  

 18. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 
 19. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 
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"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ".  

 20. 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)" . 
 21. Про висловлення недовіри прокурору Запорізької області 

Романову В.П. 
 22. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 27.04.2016 №34 "Про затвердження змін до 

редакційного статуту Комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" та про призначення 

членів редакційної ради". 
 23. Про розірвання договору по управлінню та утриманню 

багатоквартирними будинками між виконавчим 

комітетом Запорізької міської ради та товариством з 

обмеженою відповідальністю "Місто для людей 

Запоріжжя". 
 24. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації .  

 25. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації  

(з 1 по 9).  

 26. Різне. 
  Результати голосування: за -51, проти -0, утримались -0, 

не голосували -3 

   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович  - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити  з 

порядку денного питання  № 13,14,15,16,17,18,19  

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

не голосували -3 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного сесії  додаткові питання: 
   

  1. Про відмову від першочергового права купівлі 

частини квартири спільного заселення за адресою: 

проїзд.В.Тіліженка, буд.2 та частин нежитлових 

приміщень за адресами: вул.Південноукраїнська 

буд.2, Лермонтова, буд.6. 
   Результати голосування: за 45, проти 0, утримались 

3, не голосувало 6 
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  2. Про встановлення туристичного збору. 
   Результати голосування: за 49, проти 0, утримались 

0, не голосувало 5 

  3. Про передачу дебіторської заборгованості КП 

"Преса". 
   Результати голосування: за 45, проти 0, утримались 

3, не голосувало 6 

  4. Про підтримання електронної петиції щодо 

забезпечення учнів 1-4 класів безоплатним 

харчуванням у закладах загальної середньої освіти 

м.Запоріжжя. 
   Результати голосування: за 40, проти 1, утримались 

6, не голосувало 7 

  5. Про надання дозволу гр. Мурашовій Л.О .на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки №278 в ОСГК "№3 Дружба" по 

вул. Студентській, 73а для ведення садівництва. 
   Результати голосування: за 40, проти 3, утримались 

5, не голосувало 10 

  6. Про відмову в наданні дозволу гр.Мурашовій Л.О. 

на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки №278 в ОСГК "№3 

Дружба" по вул.Студентській, 73а для ведення 

садівництва. 
   Результати голосування: за 42, проти 0, утримались 

5, не голосувало 8 

  7. Про надання дозволу гр.Петровській Л.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки №159а в ОСГК "№3 Дружба" по 

вул. Студентській, 73а для ведення садівництва. 
   Результати голосування: за 38, проти 1, утримались 

7, не голосувало 9 

  8. Про відмову в наданні дозволу гр.Петровській Л.О. 

на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки №159а в ОСГК "№3 

Дружба" по вул.Студентській, 73а для ведення 

садівництва. 
   Результати голосування: за 42, проти 0, утримались 

6, не голосувало 7 

  9. Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради 
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від 19.12.2018 №30 

   Результати голосування: за 49, проти 0, утримались 

1, не голосувало 5 

  10. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(10-74). 
   Результати голосування: за 43, проти 0, утримались 

4, не голосувало 8 

  11. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Запорізької обласної державної 

адміністрації, Запорізької обласної ради стосовно 

розподілу додаткової дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я на 2019 рік. 
   Результати голосування: за 47, проти 0, утримались 

0, не голосувало 8 

  12. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України стосовно прискорення 

розгляду та прийняття проекту Закону України № 

2183а "Про внесення змін до Земельного і Водного 

кодексів України щодо земель водного фонду". 
   Результати голосування: за 49, проти 0, утримались 

0, не голосувало 6 

  13. Про внесення змін до рішення міської ради від 

28.02.2017 №83 "Про створення тимчасової 

контрольної комісії Запорізької міської ради з 

питань перевірки фінансово-економічної діяльності 

Концерну "Міські теплові мережі" та Комунального 

підприємства "Водоканал". 
   Результати голосування: за 40, проти 0, утримались 

4, не голосувало 11 

  14. Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.04.2017 №50 "Про створення тимчасової 

контрольної комісії Запорізької міської ради з 

питань перевірки діяльності СКП "Запорізька 

ритуальна служба". 
   Результати голосування: за 42, проти 0, утримались 

2, не голосувало 12 

  15. Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.12.2018 №105 "Про затвердження Порядку 
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проведення капітальних ремонтів спільного майна у 

багатоквартирних будинках м.Запоріжжя на умовах 

співфінансування в 2019 році". 
   Результати голосування: за 43, проти 0, утримались 

0, не голосувало 14 
 

  16. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

міністра інфраструктури України Омеляна В.В. та 

в.о. голови Державного агентства автомобільних 

доріг України Новака С.Р. щодо незадовільного 

стану дорожнього покриття греблі Дніпровська ГЕС. 
   Результати голосування: за 48, проти 0, утримались 

0, не голосувало 9 

  17. Про зміну організації дорожнього руху по колу на 

перехресті вул.Гребельна - вул.Бородінська в 

м.Запоріжжі. 
   Результати голосування: за 51, проти 1, утримались 

0, не голосувало 5 

  18. Про надання допомоги Шот К.В. на лікування матері 

Мороз Т.В. 
   Результати голосування: за 51, проти 0, утримались 

0, не голосувало 6 

  19. Про надання допомоги Леонтьєвій О.І. на лікування 

дітей Олега та Володимира Леонтьєвих. 
   Результати голосування: за 47, проти 0, утримались 

0, не голосувало 10 

  20. Про надання допомоги Переверзєвій С.І. на 

лікування сина Фурмана А.Є. 
   Результати голосування: за 48, проти 0, утримались 

0, не голосувало 9 

  21. Про надання допомоги Перегінець С.А. на лікування 

сина Перегінця Д.Д. 
   Результати голосування: за 52, проти 0, утримались 

0, не голосувало 5 

  22. Про надання допомоги Соколенку П.В. на лікування 

доньки Соколенко О.П. 
   Результати голосування: за 52, проти 0, утримались 

0, не голосувало 5 

  23. Про надання допомоги Цихонь Г.Г. на лікування 

чоловіка Цихоня Н.В. 
   Результати голосування: за 50, проти 0, утримались 

0, не голосувало 7 
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  24. Про надання допомоги Щербині О.С. на лікування 

доньки Щербини М.М. 
   Результати голосування: за 51, проти 0, утримались 

0, не голосувало 6 
 

  25. Про надання допомоги Іващенко Л.А. на лікування. 
   Результати голосування: за 48, проти 0, утримались 

0, не голосувало 9 

  26.  Про надання допомоги Гринь Ю.М. на лікування 

чоловіка Гриня В.В. 
   Результати голосування: за 53, проти 0, утримались 

0, не голосувало 4 

  27. Про надання допомоги Кирику С.Ю. на лікування 

доньки Кирик Н.С. 
   Результати голосування: за 51, проти 1, утримались 

0, не голосувало 5 

  28. Про надання допомоги Тюлєнєвій М.В. на лікування 

чоловіка Тюлєнєва О.С. 
   Результати голосування: за 54, проти 0, утримались 

0, не голосувало 3 

  29. Про надання допомоги Колісник Д.О. на лікування 

батька Гончара О.В. 
   Результати голосування: за 52, проти 0, утримались 

0, не голосувало 5 

  30. Про надання допомоги Ховхун А.І. на лікування 

матері Ховхун З.Ф. 
   Результати голосування: за 52, проти 0, утримались 

0, не голосувало 5 

  31. Про надання допомоги Шадову В.А. внаслідок 

надзвичайних життєвих обставин. 
   Результати голосування: за 55, проти 0, утримались 

0, не голосувало 2 

  32. Про надання допомоги Камоско А.І. на лікування. 
   Результати голосування: за 54, проти 0, утримались 

0, не голосувало 3 

  33. Про надання допомоги Калініній Н.І. на лікування 

чоловіка Калініна С.М. 
   Результати голосування: за 55, проти 0, утримались 

0, не голосувало 2 

  34. Про надання допомоги Райкевич І.В. на лікування. 
   Результати голосування: за 52, проти 0, утримались 

0, не голосувало 5 
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  35. Про надання допомоги Волковій Н.Г. на лікування. 
   Результати голосування: за 52, проти 0, утримались 

0, не голосувало 5 

  36. Про надання допомоги Новомлинцю О.Д. на 

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

0, не голосувало 5 

  37. Про надання допомоги Штерєву П.О. на лікування. 
   Результати голосування: за 49, проти 0, утримались 

0, не голосувало 8 

  38. Про надання допомоги Германюку О.Б. на 

лікування. 
   Результати голосування: за 50, проти 0, утримались 

0, не голосувало 7 

 ВИСТУПИВ:  Гординський  Віктор Георгійович – депутата 

міської ради від фракції «Нова політика» 

Включити до порядку денного питання: 
  39. Про надання допомоги Петровій І.В. на лікування 

   Результати голосування: за 53, проти 0, утримались 

0, не голосувало 4 

  40. Про надання допомоги Сокол О.Б. на лікування 

вітчима Смертіна Г.І. 
   Результати голосування: за 55, проти 0, утримались 

0, не голосувало 2 

  41. Про надання допомоги Іваненкову В.П. на лікування 

матері Іваненкової В.С. 
   Результати голосування: за 51, проти 0, утримались 

0, не голосувало 6 

 ВИСТУПИВ:  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

Включити до порядку денного питання 
  42. Про надання допомоги Кацило С.Ю. на лікування 

   Результати голосування: за 52, проти 0, утримались 

0, не голосувало 5 

 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

Після погоджувальної ради пропозиції: 

1.  Розглянути додаткові питання № 18 – 42  в першу 

чергу результати  голосування: за - 53,  проти- 0, 

утрималось-0, не голосувало – 4 

  2.  Розглянути дод. питання№ 10 разом з № 25 основного 

порядку денного , результати голосування: за - 47, 

проти- 0, утрималось- 2, не голосувало – 8 
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 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять шостої  

сесії міської ради  сьомого скликання (в цілому) 

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

ради. 
 4. Про надання допомоги Шот К.В. на лікування матері 

Мороз Т.В.  

 5. Про надання допомоги Леонтьєвій О.І. на лікування дітей 

Олега та Володимира Леонтьєвих. 
 6. Про надання допомоги Переверзєвій С.І. на лікування 

сина Фурмана А.Є. 
 7. Про надання допомоги Перегінець С.А. на лікування сина 

Перегінця Д.Д. 
 8. Про надання допомоги Соколенку П.В. на лікування 

доньки Соколенко О.П. 
 9. Про надання допомоги Цихонь Г.Г. на лікування чоловіка 

Цихоня Н.В. 
 10. Про надання допомоги Щербині О.С. на лікування доньки 

Щербини М.М. 
 11. Про надання допомоги Іващенко Л.А. на лікування. 
 12. Про надання допомоги Гринь Ю.М. на лікування чоловіка 

Гриня В.В. 
 13. Про надання допомоги Кирику С.Ю. на лікування доньки 

Кирик Н.С. 
 14. Про надання допомоги Тюлєнєвій М.В. на лікування 

чоловіка Тюлєнєва О.С. 
 15. Про надання допомоги Колісник Д.О. на лікування батька 

Гончара О.В. 
 16. Про надання допомоги Ховхун А.І. на лікування матері 

Ховхун З.Ф. 
 17. Про надання допомоги Шадову В.А. внаслідок 

надзвичайних життєвих обставин. 
 18. Про надання допомоги Камоско А.І. на лікування. 
 19. Про надання допомоги Калініній Н.І. на лікування 

чоловіка Калініна С.М. 
 20. Про надання допомоги Райкевич І.В. на лікування. 
 21. Про надання допомоги Волковій Н.Г. на лікування. 
 22. Про надання допомоги Новомлинцю О.Д. на лікування. 
 23. Про надання допомоги Штерєву П.О. на лікування. 
 24. Про надання допомоги Германюку О.Б. на лікування. 



11 

 25. Про надання допомоги Петровій І.В. на лікування 

 26. Про надання допомоги Сокол О.Б. на лікування вітчима 

Смертіна Г.І. 
 27. Про надання допомоги Іваненкову В.П. на лікування 

матері Іваненкової В.С. 
 28. Про надання допомоги Кацило С.Ю. на лікування 

 29. Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів по 

м.Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання особи, 

засуджені до громадських робіт у 2019 році  

 30. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 25.08.2016 №52 "Про затвердження Положень, що 

регулюють правовідносини функціонування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності та 

об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на 

території м.Запоріжжя". 
 31. Про підтримку електронної петиції Трапезіна І.М. 
 32. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2007 

№23 "Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації". 
 33. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя зелених насаджень від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ  ЗАВОД  ВАЖКОГО  

КРАНОБУДУВАННЯ". 
 34. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя підземного  переходу  від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" та подальше його 

використання. 
 35. Про затвердження висновку про вартість майна, ціни 

продажу та укладання договору купівлі - продажу об'єкта 

приватизації - нежитлового приміщення №23 першого 

поверху (літ. А-3) площею 209,7 кв. м по 

вул.Республіканській, буд.76. 
 36. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 

від 28.11.2018 №31 "Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік". 
 37. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 22.11.2017 №36 "Про визначення переліку 

адміністративних послуг, які надаються через філії 

Центру надання адміністративних послуг в м.Запоріжжя". 
 38. Про внесення змін до Положення про Громадський 
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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)" . 
 39. Про висловлення недовіри прокурору Запорізької області 

Романову В.П. 
 40. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 27.04.2016 №34 "Про затвердження змін до 

редакційного статуту Комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" та про призначення 

членів редакційної ради". 
 41. Про розірвання договору по управлінню та утриманню 

багатоквартирними будинками між виконавчим 

комітетом Запорізької міської ради та товариством з 

обмеженою відповідальністю "Місто для людей 

Запоріжжя". 
 42. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації .  

 43. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації  

(з 1 по 74).  

 44. Про відмову від першочергового права купівлі частини 

квартири спільного заселення за адресою: 

проїзд.В.Тіліженка, буд.2 та частин нежитлових 

приміщень за адресами: вул.Південноукраїнська буд.2, 

Лермонтова, буд.6. 
 45. Про встановлення туристичного збору. 
 46. Про передачу дебіторської заборгованості КП "Преса". 
 47. Про підтримання електронної петиції щодо забезпечення 

учнів 1-4 класів безоплатним харчуванням у закладах 

загальної середньої освіти м.Запоріжжя. 
 48. Про надання дозволу гр. Мурашовій Л.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

№278 в ОСГК "№3 Дружба" по вул. Студентській, 73а для 

ведення садівництва. 
 49. Про відмову в наданні дозволу гр.Мурашовій Л.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки №278 в ОСГК "№3 Дружба" по 

вул.Студентській, 73а для ведення садівництва. 
 50. Про надання дозволу гр.Петровській Л.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
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№159а в ОСГК "№3 Дружба" по вул. Студентській, 73а 

для ведення садівництва. 
 51. Про відмову в наданні дозволу гр.Петровській Л.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки №159а в ОСГК "№3 Дружба" по 

вул.Студентській, 73а для ведення садівництва. 
 52. Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 

 53. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Запорізької обласної державної адміністрації, 

Запорізької обласної ради стосовно розподілу додаткової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров'я на 2019 

рік. 
 54. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України стосовно прискорення розгляду та 

прийняття проекту Закону України № 2183а "Про 

внесення змін до Земельного і Водного кодексів України 

щодо земель водного фонду". 
 55. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2017 

№83 "Про створення тимчасової контрольної комісії 

Запорізької міської ради з питань перевірки 

фінансово-економічної діяльності Концерну "Міські 

теплові мережі" та Комунального підприємства 

"Водоканал". 
 56. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2017 

№50 "Про створення тимчасової контрольної комісії 

Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності 

СКП "Запорізька ритуальна служба". 
 57. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№105 "Про затвердження Порядку проведення 

капітальних ремонтів спільного майна у 

багатоквартирних будинках м.Запоріжжя на умовах 

співфінансування в 2019 році". 
 58. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

міністра інфраструктури України Омеляна В.В. та в.о. 

голови Державного агентства автомобільних доріг 

України Новака С.Р. щодо незадовільного стану 
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дорожнього покриття греблі Дніпровська ГЕС. 
 59. Про зміну організації дорожнього руху по колу на 

перехресті вул.Гребельна - вул.Бородінська в 

м.Запоріжжі. 
   

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

не голосували -1 

   

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

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

не голосували - 0/ 
   

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 6/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію тридцять шостої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 8/ 
 СЛУХАЛИ: Петровський Віталій Григорович – Голова Ради Почесних 

Громадян м.Запоріжжя 
  Кривенко Лідія Олександрівна - представник ініціативної 

групи  
  Маляренко Андрію Євгеновичу - голові постійної комісії 

з питань охорони здоров'я та соціального захисту 

населення міської ради 
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 
  протокольне доручення,  Маляренко Андрію 

Євгеновичу - голові постійної комісії з питань охорони 

здоров'я та соціального захисту населення міської ради  

та  Ушаковій Вікторії Василівні - директору 

департаменту охорони здоров'я міської ради 
 СЛУХАЛИ: Мазуренко Сергій -  представник ГО «Трезвые дворы» 
  Притула Оксана Володимирівна - представник 

ініціативної групи мешканців Бородинського 

мікрорайону 
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова  
  протокольне доручення,  Чумаченко Ігорю 
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Миколайовичу - голові постійної комісії з питань 

комунальної власності, ресурсів, приватизації, 

архітектури та земельних відносин міської ради 
  СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
   

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення,  Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  та  Мішку Сергію 

Миколайовичу - першому заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення,  Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  протокольне доручення, Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та  Греку 

Олександру Сергійовичу - генеральному директору 

Концерну "Міські теплові мережі" 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  протокольне доручення,  Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення,  Власюку Олександру 

Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв'язку міської ради 

  Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення,  Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи тридцять шостої  

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

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

голосували - 9/ 
 СЛУХАЛИ: Про блочне голосування додаткових питань № 18 - 42  

Результати голосування: за – 56, проти -0, утрималось – 0, 

не голосувало - 2 
  Блочне голосування додаткових питань № 18- 42  

Результати голосування: за – 47, проти – 0, утрималось – 

0, не голосувало - 11 

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шот К.В. на лікування матері 

Мороз Т.В.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається / 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Леонтьєвій О.І. на лікування дітей 

Олега та Володимира Леонтьєвих. 
 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається / 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Переверзєвій С.І. на лікування 

сина Фурмана А.Є. 
 ДОПОВІДАЧ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається/ 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Перегінець С.А. на лікування сина 

Перегінця Д.Д. 
 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається / 
   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Соколенку П.В. на лікування 

доньки Соколенко О.П. 
 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається / 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Цихонь Г.Г. на лікування чоловіка 

Цихоня Н.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 
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від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається / 
   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Щербині О.С. на лікування доньки 

Щербини М.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається / 
   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Іващенко Л.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається / 
   

12. СЛУХАЛИ:  Про надання допомоги Гринь Ю.М. на лікування 

чоловіка Гриня В.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається / 
   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кирику С.Ю. на лікування доньки 

Кирик Н.С. 
 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається / 
   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Тюлєнєвій М.В. на лікування 

чоловіка Тюлєнєва О.С. 
 ДОПОВІДАЧ: Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається / 
   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Колісник Д.О. на лікування батька 

Гончара О.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається / 
   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ховхун А.І. на лікування матері 

Ховхун З.Ф. 
 ДОПОВІДАЧ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається/ 
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17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шадову В.А. внаслідок 

надзвичайних життєвих обставин. 
 ДОПОВІДАЧ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається / 
   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Камоско А.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається/ 
   

19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Калініній Н.І. на лікування 

чоловіка Калініна С.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається / 
   

20. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Райкевич І.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається/ 
   

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Волковій Н.Г. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається/ 
   

22. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Новомлинцю О.Д. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається / 
   

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Штерєву П.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається / 
   

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Германюку О.Б. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається / 
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25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Петровій І.В. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається / 
   

26. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сокол О.Б. на лікування вітчима 

Смертіна Г.І. 
 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається / 
   

27. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Іваненкову В.П. на лікування 

матері Іваненкової В.С. 
 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається / 
   

28. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кацило С.Ю. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається / 
   

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів по 

м.Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання особи, 

засуджені до громадських робіт у 2019 році  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

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

голосували -2/ 
   

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

від 25.08.2016 №52 "Про затвердження Положень, що 

регулюють правовідносини функціонування тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності та 

об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на 
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території м.Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за -42, проти -5, утримались -8, не 

голосували -3/ 
   

31. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції Трапезіна І.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 9, проти- 2, утрималось – 33, 

не голосувало - 14/ 
   

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2007 

№23 "Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за -43, проти -0, утримались -3, не 

голосували -12/ 
   

33. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя зелених насаджень від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЗЬКИЙ  ЗАВОД  ВАЖКОГО  

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

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за -51, проти -0, утримались -1, не 

голосували -6/ 
   

34. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя підземного  переходу  від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" та подальше його 
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використання. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за -50, проти -0, утримались -1, не 

голосували -7/ 
   

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку про вартість майна, ціни 

продажу та укладання договору купівлі - продажу об'єкта 

приватизації - нежитлового приміщення №23 першого 

поверху (літ. А-3) площею 209,7 кв. м по 

вул.Республіканській, буд.76. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за -50, проти -0, утримались -6, не 

голосували -2/ 
   

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 

від 28.11.2018 №31 "Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

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

голосували -2/ 
   

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

від 22.11.2017 №36 "Про визначення переліку 

адміністративних послуг, які надаються через філії 

Центру надання адміністративних послуг в м.Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

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

голосували -2/ 
   

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

фракції ВО "Батьківщина" 
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 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте :за – 27, проти – 1, утрималось – 21, 

не голосувало - 6 / 
   

39. СЛУХАЛИ: Про висловлення недовіри прокурору Запорізької області 

Романову В.П. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 9, проти – 5, утрималось – 14, 

не голосувало - 26 / 
   

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

від 27.04.2016 №34 "Про затвердження змін до 

редакційного статуту Комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" та про призначення 

членів редакційної ради". 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за -52, проти -0, утримались -1, не 

голосували -2/ 
   

41. СЛУХАЛИ: Про розірвання договору по управлінню та утриманню 

багатоквартирними будинками між виконавчим 

комітетом Запорізької міської ради та товариством з 

обмеженою відповідальністю "Місто для людей 

Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИСТУПИЛИ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Зломинога Валерій Михайлович - директор департаменту  

правового забезпечення Запорізької міської ради 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

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

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 10, проти – 2, утрималось – 23, 

не голосувало - 20 / 
   

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації (№ 1 – 74) 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Оголошення  заяв  про конфлікт інтересів,  

міського голови та депутатів міської ради 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за -36, проти -0, утримались -6, не 

голосували -13/ 
   

43. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації  

(№ 1 – 74 ).  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Оголошення  заяв  про конфлікт інтересів,  

міського голови та депутатів міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за -37, проти -0, утримались -5, не 

голосували -12/ 
   

44. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частини 
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квартири спільного заселення за адресою: 

проїзд.В.Тіліженка, буд.2 та частин нежитлових 

приміщень за адресами: вул.Південноукраїнська буд.2, 

Лермонтова, буд.6. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за -41, проти -0, утримались -3, не 

голосували -9/ 
   

45. СЛУХАЛИ: Про встановлення туристичного збору. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за -45, проти -0, утримались -2, не 

голосували -6/ 
   

46. СЛУХАЛИ: Про передачу дебіторської заборгованості КП "Преса". 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за -40, проти -0, утримались -4, не 

голосували -9/ 
   

47. СЛУХАЛИ: Про підтримання електронної петиції щодо забезпечення 

учнів 1-4 класів безоплатним харчуванням у закладах 

загальної середньої освіти м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 17,проти – 2, утрималось – 8, 

не голосувало - 22 / 
   

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Мурашовій Л.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

№278 в ОСГК "№3 Дружба" по вул. Студентській, 73а для 

ведення садівництва. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 3, проти – 3, утрималось – 18, 

не голосувало - 24 / 
   

49. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу гр.Мурашовій Л.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки №278 в ОСГК "№3 Дружба" по 

вул.Студентській, 73а для ведення садівництва. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 28, проти – 0, утрималось – 3, 

не голосувало - 17 / 
   

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Петровській Л.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

№159а в ОСГК "№3 Дружба" по вул. Студентській, 73а 

для ведення садівництва. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 0, проти – 21, утримались – 24, 

не голосувало - 21 / 
   

51. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу гр.Петровській Л.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки №159а в ОСГК "№3 Дружба" по 

вул.Студентській, 73а для ведення садівництва. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:  за – 31, проти – 0, утрималось – 3, 

не голосувало – 14 / 
   

52. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за -44, проти -0, утримались -1, не 

голосували -4/ 
   

53. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Запорізької обласної державної адміністрації, 

Запорізької обласної ради стосовно розподілу додаткової 

дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з 
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утримання закладів освіти та охорони здоров'я на 2019 

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

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за -47, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 
   

54. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України стосовно прискорення розгляду та 

прийняття проекту Закону України № 2183а "Про 

внесення змін до Земельного і Водного кодексів України 

щодо земель водного фонду". 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -42, проти -0, утримались -2, не 

голосували -5/ 
   

55. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2017 

№83 "Про створення тимчасової контрольної комісії 

Запорізької міської ради з питань перевірки 

фінансово-економічної діяльності Концерну "Міські 

теплові мережі" та Комунального підприємства 

"Водоканал". 
 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -35, проти -2, утримались -6, не 

голосували -6/ 
   

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

№50 "Про створення тимчасової контрольної комісії 

Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності 

СКП "Запорізька ритуальна служба". 
 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за -36, проти -2, утримались -8, не 

голосували -3/ 
   

57. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№105 "Про затвердження Порядку проведення 

капітальних ремонтів спільного майна у 

багатоквартирних будинках м.Запоріжжя на умовах 
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співфінансування в 2019 році". 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Редакційна правка, результати голосування - за  - 38, 

проти -  0, утримались - 8, не голосувало -  3. 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за -47, проти -0, утримались -1, не 

голосували -1/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

міністра інфраструктури України Омеляна В.В. та в.о. 

голови Державного агентства автомобільних доріг 

України Новака С.Р. щодо незадовільного стану 

дорожнього покриття греблі Дніпровська ГЕС. 
 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за -48, проти -0, утримались -1, не 

голосували -0/ 
   

59. СЛУХАЛИ: Про зміну організації дорожнього руху по колу на 

перехресті вул.Гребельна - вул.Бородінська в 

м.Запоріжжі. 
 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за -42, проти -0, утримались -1, не 

голосували -5/ 
60. Різне :  Бородай Олексій Миколайович – заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради, 
  Погребняк Юлія Валеріївна – директор департаменту 

освіти і науки міської ради, 
  Мішок Сергій Миколайович – перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради  

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


