
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №37 

тридцять сьомої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 28 лютого 2019 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №37 

м.Запоріжжя 28.02.2019 

засідання почалось о 11 годині 00 хвилин 

засідання закінчилось о 18 годині 35 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 51 

  запрошені 53 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
 СЛУХАЛИ: Бутенко Ірина Олександрівна – керівник місцевої 

прокуратури №1 
  Прихожанов Валерій Олександрович - керівник  місцевої 

прокуратури №3 
  Максимов Володимир Степанович – депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 
  пропозицією надання слова представникам громади 

Кривенко Л.О. 
  результати голосування: за - 27, проти - 0, утрималось - 

12, не голосувало – 11 
  Маляренко Андрій Євгенович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
  Вєдєнєєв Олександр Євгенович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
  Надання слова представникам громади Ралик О.М. 
  результати голосування: за - 24, проти - 0, утрималось - 

10, не голосувало – 16 не прийнято 
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  Надання слова представникам громади Чучукало Ю.В. 
  результати голосування: за - 26, проти - 0, утрималось - 

14, не голосувало – 10 
  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Коломоєць Олег Олександрович – депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 
  Надання слова представникам громади Самсика Г.Д. 
  результати голосування: за - 31, проти - 0, утрималось - 5, 

не голосувало – 13 
  Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
   

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять сьомої  

сесії міської ради сьомого скликання (за основу) 
 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

   
 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного тридцять сьомої сесії 

питання: 
 1. Про секретаріат тридцять сьомої сесії міської ради.  

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

ради. 
 4. 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 (зі змінами)  

 5. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№32 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки"  

 6. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №36  

 7. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 27.06.2018 №32  
 8. 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)  

 9. Про внесення змін до Програми "Освіта на 2019-2021 

роки", затвердженої рішенням Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" 

 10. Про внесення змін до Програм використання коштів 

цільового фонду міської ради у 2018 та 2019 роках. 
 11. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі змінами)"  

 12. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№57 "Про бюджет міста на 2019 рік"   

 13. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 

2018 рік. 
 14. Про надання згоди на внесення змін до Комплексної 

схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в місті Запоріжжі, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 24.02.2014 №17 зі змінами та 

доповненнями. 
 15. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №VI першого 

поверху (літ. А-5) площею 259,0 кв.м по бул.Шевченка, 

буд.66 до переліку об'єктів, що підлягають приватизації 

шляхом викупу. 
 16. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2018 

№25 "Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№4" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №4".  

 17. Про затвердження Положення про систему 

відеоспостереження міста Запоріжжя.  

 18. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки.  

 19. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у 

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

м.Запоріжжі. 
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 21. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

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

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

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

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
 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  
 

 26. Різне. 
   

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

не голосували - 2 

   

 ВИСТУПИЛИ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з основного порядку денного №15, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23 
  Результати голосування: за - 45, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 4 

   
 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
  1. 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 - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосувало - 3 

  2. Про внесення змін до рішення міської ради від 

25.01.2017 №36 "Про затвердження Програми 

розвитку та вдосконалення міського пасажирського 

транспорту в місті Запоріжжя на 2017-2019 роки" (зі 

змінами). 
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   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосувало - 3 
 

  3. Про внесення змін до рішення міської ради від 

21.12.2016 №30 "Про затвердження міської цільової 

програми "Безпечне місто Запоріжжя"  

   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 1, не голосувало - 8 
 

  4. 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" (зі змінами)  

   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 2, не голосувало - 5 
 

  5. Про внесення змін до програми "Фізична культура та 

спорт на 2019-2021 роки", затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2018 №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)". 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 1, не голосувало - 5 
 

  6. Про затвердження Програми надання шефської 

допомоги військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України та 

покращення матеріально-технічного стану 

підрозділів Міністерства внутрішніх справ України 

та Державної служби з надзвичайних ситуацій, які 

дислокуються на території м. Запоріжжя, на 2019 

рік. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосувало - 4 
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  7. Про затвердження Програми сприяння органів 

місцевого самоврядування призову громадян 

м.Запоріжжя на строкову військову службу та 

забезпечення заходів з територіальної оборони у 

2019 році. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосувало - 3 
 

  8. Про встановлення розміру частки (частини) 

прибутку для підприємств, що належать до 

комунальної власності територіальної громади 

міста. 
   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 2, не голосувало – 5 
 

  9. Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 8 
 

  10. Про визначення розпорядників та одержувачів 

(кінцевих бенефіціарів) субвенції за місцевими 

бюджетами на реалізацію проектів у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  11. Про вилучення з господарського відання  КП 

"Водоканал" житлових будинків  

по вул.Троїцька, 48 та вул.Водозабірна, 20. 
 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 4 
 

  12. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Перемоги,117б, вул.Північнокільцева, 22а,  вул. 

Історична, 39, вул.Новгородська, 3, пр.Інженера 

Преображенського, 5б вул. Ентузіастів/Василя 

Сергієнка, 21/32 та частини нежитлового 

приміщення за адресою: вул.Космічна, 132. 
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   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували -4  
 

  13. 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". 
   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 1 , не голосували - 7 

  14. Щорічний звіт про здійснення державної 

регуляторної політики органами місцевого 

самоврядування за 2018 рік. 
   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 8 
 

  15. Про затвердження ліквідаційного балансу 

комунального підприємства "Преса". 
   Результати голосування: за - 39, проти - 1, 

утримались - 3, не голосували - 8 
 

  16. Про затвердження Положення про департамент 

освіти і науки Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 7 
 

  17. Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівля 

комунальної установи "Міська клінічна лікарня 

№2". 
   Результати голосування: за - 37, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 13 
 

  18. Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівлі 

комунального закладу "Міська клінічна лікарня 

№3". 
   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 8 
 

  19. Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівлі 

комунальної установи "Запорізька міська клінічна 

лікарня №10". 
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   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 8 
 

  20. Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівля 

комунального некомерційного підприємства "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2". 
   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 5 
 

  21. Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівля 

комунального некомерційного підприємства 

"Запорізький центр первинної медико-санітарної 

допомоги №5". 
   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 7 
 

  22. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.11.2016 №86 "Про затвердження списків 

присяжних" (зі змінами, внесеними рішеннями 

міської ради від 31.05.2017 №51, від 30.08.2017 №71, 

від 25.10.2017 №51, від 07.02.2018 №13, від 

28.03.2018 №66, від 27.06.2018 №38). 
   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 8 
 

  23. Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення - будинкового комітету 

по вул.Незалежної України, 40. 
   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 8 
 

    
  24. Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя 

товарно-матеріальних цінностей в рамках проекту 

матеріально-технічної допомоги Проекту USAID 

"Муніципальна енергетична реформа в Україні" та 

подальше їх використання. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
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  25. Про надання Запорізькому комунальному 

підприємству міського електротранспорту 

"Запоріжелектротранс" дозволу на оновлення 

рухомого складу через фінансовий лізинг. 
   Результати голосування: за - 37, проти - 1, 

утримались - 4, не голосували - 8 
 

  26. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 31.10.2018 №29 "Про клопотання перед 

Запорізькою обласною радою щодо передачі до 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя обладнання для облаштування 

інтерактивного робочого місця вчителя для 

початкової школи". 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 
 

  27. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(3-63). 
   Результати голосування: за - 38, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 10 
 

  28. Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області об'єктів права комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя - підстанцій 

швидкої медичної допомоги. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 
    
  29. Про затвердження Положення про поводження з 

побутовими відходами на території м.Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 36, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 13 
 

  30. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

Закону України "Про забезпечення комерційного 

обліку природного газу" № 3533-VI від 16 червня 

2011 року". 
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   Результати голосування: за - 39, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 10 
 

  31. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції 

України, Президента України про припинення  

тиску  на нотаріусів та усунення перешкод у їх 

діяльності". 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 4 
 

  32. Про надання допомоги Тармаковій О.В. на лікування 

чоловіка Тармакова В.І.  

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
 

  33. Про надання допомоги Сумарокову В.М. на 

лікування дружини Сумарокової В.Д.  
 

   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 3 
 

  34. Про надання допомоги Субботі І.М. на лікування. 
   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало – 8 

 
  35. Про надання допомоги Павленко Д.С. на лікування 

матері Дмитренко Т.М. 
   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 7 
 

  36. Про надання допомоги Старченку М.М. на 

лікування. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 4 
 

  37. Про надання допомоги Долгозвяговій А.І. на 

лікування сина Долгозвягова В.І.  

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 3 
 

  38. Про надання допомоги Івановій Н.М. на лікування 

доньки Іванової Г.В. 
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   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 2 
 

  39. Про надання допомоги Шикулі В.Я. на лікування 

сина Шикули А.В. 
 

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 7 
 

  40. Про надання допомоги Піддубній О.О. на лікування 

доньки Цивірко К.Р. 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 4 
 

  41. Про надання допомоги Романьку Д.С. на лікування. 
   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 9 
 

  42. Про надання допомоги Селіній Г.П. на лікування 

доньки Селіної Є.П. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 5 
 

  43. Про надання допомоги Драгун В.В. на лікування 

доньки Драгун І.В. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 7 
 

  44. Про надання допомоги Сегеді А.А. на лікування. 
   Результати голосування: за- 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 7 
 

  45. Про надання допомоги Ємельяновій І.О. внаслідок 

надзвичайних життєвих обставин. 
 

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
 

  46. Про надання допомоги Серокліну В.А. на лікування. 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
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  47. Про надання допомоги Шуляковій М.В. на лікування 

чоловіка Шулякова Ю.К. 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 5 
 

  48. Про надання допомоги Харченко Н.В. на лікування 

доньки Харченко А.Ю. 
 

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 8 
 

  49. Про надання допомоги Руденко О.В. на лікування 

сина Руденка М.О. 
   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 9 
 

  50. Про надання допомоги Лукавенку Ю.Д. на 

лікування. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 8 
 

  51. Про надання допомоги Андросовій І.В. на лікування 

сина Андросова І.П. 
   Результати голосування: за - 94, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 3 
 

  52. Про надання допомоги Ткаченко В.Л. на лікування. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
 

  53. Про надання допомоги Андросовій О.А. на 

лікування сина Богомолова І.О. 
 

   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 12 
 

  54. Про надання допомоги Гуцу А.А. на лікування. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 8 
 

  55. Про надання допомоги Логвин Н.В. на лікування 

сина Логвина В.Д. 
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   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
 

  56. Про надання допомоги Нітченко Я.В. на лікування 

сина Нітченка Б.А. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
 

  57. Про надання допомоги Роботі Г.Г. на лікування 

доньки Роботи П.Г. 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 2 
 

  58. Про надання допомоги Ястремській Г.Ю. на 

лікування. 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 7 
 

  59. Про надання допомоги Прутян Н.С. на лікування. 
   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 4 
 

  60. Про надання допомоги Грищук О.В. на лікування  
 

   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 10 
 

  61. Про надання допомоги Савченку І.В. на лікування 
 

   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 9 
 

 ВИСТУПИЛИ:  Галкіна Олена Георгіївна – депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання 
  62. Про надання допомоги Вернидубу О.В. на лікування 

   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 5 
 

  63. Про надання допомоги Левченко І.В. на лікування 

сина Іванця Б.Г. 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 7 
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  64. Про надання допомоги Ковтун І.І. на лікування 

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 8 
 

  65. Про надання допомоги Ситник А.Г. на лікування 

чоловіка Ситника О.В. 
   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 4 
 

   Максимов Володимир Степанович – депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання 
  66. Про надання допомоги  Крючковій Г.Д. на 

лікування чоловіка Крючкова А.М. 
   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 4 
 

   Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання 
  67. Про надання допомоги Проценко О.О. на лікування 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
 

   Гординський Віктор Георгійович - депутат міської 

ради від фракції "Нова політика" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання 
  68. Про надання допомоги Додуладенко М.М. на 

лікування доньки Додуладенко С.В. 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 6 
 

  69. Про надання допомоги Дятлову О.І. на лікування 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 5 
 

  70. Про надання допомоги Харитоновій Ю.О. на 

лікуваннядоньки Зуєвої А.О 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 3 
 

   Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 
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   Пропозиція включити до порядку денного питання 
  71. Про надання допомоги Коломойцю О.І. на лікування 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосувало - 5 
 

 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
   1. Розглянути дод. питання№32 – 71 в першу чергу 
   результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утрималось - 0, не голосувало - 2 
   2. Розглянути додаткове питання №1-7 перед 

питанням №11 основного порядку денного 
   результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утрималось - 0, не голосувало - 1 
   3. Розглянути додаткове питання №27 разом з 

питанням № 25 основного порядку денного 
   результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утрималось - 0, не голосувало - 9 
   Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 
   Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання 
  72. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

НКРЕКП щодо протиправних дій ПАТ "Запоріжгаз" 

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 3 
 

  73. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

ПАТ "Запоріжгаз" щодо дотримання вимог чинного 

законодавства 

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 4 
 

   Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
  74. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

голови Верховної Ради України з приводу 

оприлюднення фактів корупції вищих посадових 

осіб держави в оборонній сфері 
   Результати голосування: за - 27, проти - 5, 

утримались - 4, не голосували - 15 
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   Константинов Олександр - Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 
   Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
   Пропозиція Согоріна Андрія Анатолійовича - 

депутата міської ради від фракції "Солідарність" 
   Результати голосування: за - 9, проти - 4, утримались 

- 3, не голосували – 36 не прийнята 
   Сідельникова Олена Леонідівна - депутат міської 

ради від фракції "УКРОП" 
  75. Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.12.2018 №105 "Про затвердження Порядку 

проведення капітальних ремонтів спільного майна у 

багатоквиртирних житлових будинках м.Запоріжжя 

на умовах співфінансування в 2019 році 
   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 1 
 

   Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 
    
 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять сьомої  

сесії міської ради  сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат тридцять сьомої сесії міської ради.  

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

ради. 
 4. Про надання допомоги Тармаковій О.В. на лікування 

чоловіка Тармакова В.І.  

 5. Про надання допомоги Сумарокову В.М. на лікування 

дружини Сумарокової В.Д.   

 6. Про надання допомоги Субботі І.М. на лікування. 
 7. Про надання допомоги Павленко Д.С. на лікування матері 

Дмитренко Т.М. 
 8. Про надання допомоги Старченку М.М. на лікування. 
 9. Про надання допомоги Долгозвяговій А.І. на лікування 

сина Долгозвягова В.І.  

 10. Про надання допомоги Івановій Н.М. на лікування доньки 

Іванової Г.В. 
 11. Про надання допомоги Шикулі В.Я. на лікування сина 

Шикули А.В.  
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 12. Про надання допомоги Піддубній О.О. на лікування 

доньки Цивірко К.Р.   

 13. Про надання допомоги Романьку Д.С. на лікування. 
 14. Про надання допомоги Селіній Г.П. на лікування доньки 

Селіної Є.П. 
 15. Про надання допомоги Драгун В.В. на лікування доньки 

Драгун І.В. 
 16. Про надання допомоги Сегеді А.А. на лікування. 
 17. Про надання допомоги Ємельяновій І.О. внаслідок 

надзвичайних життєвих обставин.  

 18. Про надання допомоги Серокліну В.А. на лікування. 
 19. Про надання допомоги Шуляковій М.В. на лікування 

чоловіка Шулякова Ю.К.  

 20. Про надання допомоги Харченко Н.В. на лікування 

доньки Харченко А.Ю.   

 21. Про надання допомоги Руденко О.В. на лікування сина 

Руденка М.О. 
 22. Про надання допомоги Лукавенку Ю.Д. на лікування. 
 23. Про надання допомоги Андросовій І.В. на лікування сина 

Андросова І.П. 
 24. Про надання допомоги Ткаченко В.Л. на лікування. 
   
 25. Про надання допомоги Андросовій О.А. на лікування 

сина Богомолова І.О.  

 26. Про надання допомоги Гуцу А.А. на лікування. 
 27. Про надання допомоги Логвин Н.В. на лікування сина 

Логвина В.Д. 
 28. Про надання допомоги Нітченко Я.В. на лікування сина 

Нітченка Б.А. 
 29. Про надання допомоги Роботі Г.Г. на лікування доньки 

Роботи П.Г. 
 30. Про надання допомоги Ястремській Г.Ю. на лікування. 
 31. Про надання допомоги Прутян Н.С. на лікування. 
 32. Про надання допомоги Грищук О.В. на лікування   

 33. Про надання допомоги Савченку І.В. на лікування  

 34. Про надання допомоги Вернидубу О.В. на лікування  

 35. Про надання допомоги Левченко І.В. на лікування сина 

Іванця Б.Г.   

 36. Про надання допомоги  Ковтун І.І. на лікування  

 37. Про надання допомоги Ситник А.Г. на лікування чоловіка 

Ситника О.В.   
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 38. Про надання допомоги  Крючковій Г.Д. на лікування 

чоловіка Крючкова А.М.  

 39. Про надання допомоги Проценко О.О. на лікування  

 40. Про надання допомоги Додуладенко М.М. на лікування 

доньки Додуладенко С.В.   

 41. Про надання допомоги Дятлову О.І. на лікування  

 42. Про надання допомоги Харитоновій Ю.О. на лікування 

доньки Зуєвої А.О  

 43. Про надання допомоги Коломойцю О.І. на лікування   

 44. Про надання допомоги на лікування Тимошенко С.В. 
 45. 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 (зі змінами)  

 46. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№32 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки"  

 47. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №36  

 48. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 27.06.2018 №32  

 49. 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)  

 50. Про внесення змін до Програми "Освіта на 2019-2021 

роки", затвердженої рішенням Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" 

 51. Про внесення змін до Програм використання коштів 

цільового фонду міської ради у 2018 та 2019 роках. 
 52. 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). 
   



20 

 53. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2017 

№36 "Про затвердження Програми розвитку та 

вдосконалення міського пасажирського транспорту в 

місті Запоріжжя на 2017-2019 роки" (зі змінами). 
 54. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя"  

 55. 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" (зі змінами)  

 56. Про внесення змін до програми "Фізична культура та 

спорт на 2019-2021 роки", затвердженої рішенням міської 

ради від 19.12.2018 №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)". 
 57. Про затвердження Програми надання шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та покращення 

матеріально-технічного стану підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України та Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, які дислокуються на території м. 

Запоріжжя, на 2019 рік. 
 58. Про затвердження Програми сприяння органів місцевого 

самоврядування призову громадян м.Запоріжжя на 

строкову військову службу та забезпечення заходів з 

територіальної оборони у 2019 році. 
 59. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі змінами)"  

 60. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№57 "Про бюджет міста на 2019 рік"   

 61. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 

2018 рік. 
 62. Про надання згоди на внесення змін до Комплексної 

схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в місті Запоріжжі, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Запорізької 
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міської ради від 24.02.2014 №17 зі змінами та 

доповненнями. 
 63. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2018 

№25 "Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№4" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №4".  

 64. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації.  

 65. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації . 
 66. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації  

 67. Про встановлення розміру частки (частини) прибутку для 

підприємств, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста. 
 68. Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами). 
 69. Про визначення розпорядників та одержувачів (кінцевих 

бенефіціарів) субвенції за місцевими бюджетами на 

реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України. 
 70. Про вилучення з господарського відання  КП 

"Водоканал" житлових будинків  по вул.Троїцька, 48 та 

вул.Водозабірна, 20.  

 71. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Перемоги,117б, вул.Північнокільцева, 22а,  вул. 

Історична, 39, вул.Новгородська, 3, пр.Інженера 

Преображенського, 5б вул. Ентузіастів/Василя Сергієнка, 

21/32 та частини нежитлового приміщення за адресою: 

вул.Космічна, 132. 
 72. 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". 
 73. Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної 

політики органами місцевого самоврядування за 2018 рік. 
 74. Про затвердження ліквідаційного балансу комунального 

підприємства "Преса". 
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 75. Про затвердження Положення про департамент освіти і 

науки Запорізької міської ради. 
 76. Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівля комунальної 

установи "Міська клінічна лікарня №2". 
 77. Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівлі 

комунального закладу "Міська клінічна лікарня №3". 
 78. Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівлі комунальної 

установи "Запорізька міська клінічна лікарня №10". 
 79. Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівля 

комунального некомерційного підприємства "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2". 
 80. Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівля 

комунального некомерційного підприємства 

"Запорізький центр первинної медико-санітарної 

допомоги №5". 
 81. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 

№86 "Про затвердження списків присяжних" (зі змінами, 

внесеними рішеннями міської ради від 31.05.2017 №51, 

від 30.08.2017 №71, від 25.10.2017 №51, від 07.02.2018 

№13, від 28.03.2018 №66, від 27.06.2018 №38). 
 82. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул.Незалежної 

України, 40. 
 83. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя товарно-матеріальних цінностей в 

рамках проекту матеріально-технічної допомоги Проекту 

USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" 

та подальше їх використання. 
 84. Про надання Запорізькому комунальному підприємству 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

дозволу на оновлення рухомого складу через фінансовий 

лізинг. 
 85. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 31.10.2018 №29 "Про клопотання перед Запорізькою 

обласною радою щодо передачі до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя обладнання для 

облаштування інтерактивного робочого місця вчителя 
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для початкової школи". 
 86. Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області об'єктів права комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя - підстанцій 

швидкої медичної допомоги. 
 87. Про затвердження Положення про поводження з 

побутовими відходами на території м.Запоріжжя. 
 88. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення комерційного обліку природного газу" 

№ 3533-VI від 16 червня 2011 року". 
 89. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції України, 

Президента України про припинення  тиску  на 

нотаріусів та усунення перешкод у їх діяльності". 
 90. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

НКРЕКП щодо протиправних дій ПАТ "Запоріжгаз" 

 91. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до ПАТ 

"Запоріжгаз" щодо дотримання вимог чинного 

законодавства 

 92. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

голови Верховної Ради України з приводу оприлюднення 

фактів корупції вищих посадових осіб держави в 

оборонній сфері 
 93. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№105 "Про затвердження Порядку проведення 

капітальних ремонтів спільного майна у 

багатоквиртирних житлових будинках м.Запоріжжя на 

умовах співфінансування в 2019 році 
 94. Різне. 
  Результати голосування: за - 42, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 10 

   

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

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 8/ 
   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію тридцять сьомої сесії міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 13/ 

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію тридцять сьомої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 10/ 
   

 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
 ВИСТУПИЛИ: Сідельникова Олена Леонідівна - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Змієнко Віталію Валерійовичу - 

начальнику Інспекції з благоустрою міської ради 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

  Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; протокольне доручення 

Ращепкіну Сергію Володимировичу - директору КП 

"Запоріжремсервіс" 

  Ращепкін Сергій Володимирович - директор КП 

"Запоріжремсервіс" 

  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради;протокольне доручення 

Зломинозі Валерію Михайловичу   директору 

департаменту  правового забезпечення Запорізької 

міської ради 
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  Пшеничний Олександр Миколайович - голова районної 

адміністрації міської ради по Хортицькому району 

  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

  Нікіфоров Олексій Вікторович - генеральний директор 

комунального підприємства "Водоканал" 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Греку Олександру 

Сергійовичу - генеральному директору Концерну "Міські 

теплові мережі" 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи тридцять сьомої  

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

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 45, проти – 0, утримались - 0, 

не голосували - 4/ 
   
 ВИСТУПИВ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 
  включити до порядку денного додаткові питання: 
  Про надання допомоги на лікування Тимошенко С.В. на 

лікування матері Семеновій Т.М. 
  Результати голосування: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1 
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Про блочне голосування додаткових питань № 32-71, 76  

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

не голосувало – 2; 
  Блочне голосування додаткових питань № 32-71, 76 

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

0, не голосувало - 1 
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4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Тармаковій О.В. на лікування 

чоловіка Тармакова В.І.  

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сумарокову В.М. на лікування 

дружини Сумарокової В.Д.   

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Субботі І.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Павленко Д.С. на лікування матері 

Дмитренко Т.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Полюсов  Василь  Вячеславович - депутат міської ради 

від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: / 
   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Старченку М.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Долгозвяговій А.І. на лікування 

сина Долгозвягова В.І.  

 ДОПОВІДАЧ: Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: / 
   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Івановій Н.М. на лікування доньки 

Іванової Г.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: / 
   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шикулі В.Я. на лікування сина 

Шикули А.В.  

 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 



27 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: / 
   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Піддубній О.О. на лікування 

доньки Цивірко К.Р.   

 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: / 
   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Романьку Д.С. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: / 
   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Селіній Г.П. на лікування доньки 

Селіної Є.П. 

   
 ДОПОВІДАЧ: Вєдєнєєв Олександр Євгенович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: / 
   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Драгун В.В. на лікування доньки 

Драгун І.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: / 
   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сегеді А.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: / 
   

17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ємельяновій І.О. внаслідок 

надзвичайних життєвих обставин.  

 ДОПОВІДАЧ: Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: / 
   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Серокліну В.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: / 
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19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шуляковій М.В. на лікування 

чоловіка Шулякова Ю.К.  

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: / 
   

20. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Харченко Н.В. на лікування 

доньки Харченко А.Ю.   

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: / 
   

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Руденко О.В. на лікування сина 

Руденка М.О. 
 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: / 

22. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Лукавенку Ю.Д. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: / 
   

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Андросовій І.В. на лікування сина 

Андросова І.П. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: / 
   

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ткаченко В.Л. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: / 
   

25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Андросовій О.А. на лікування 

сина Богомолова І.О.  

 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: / 
   

26. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гуцу А.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: / 
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27. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Логвин Н.В. на лікування сина 

Логвина В.Д. 
 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: / 
   

28. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Нітченко Я.В. на лікування сина 

Нітченка Б.А. 
 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: / 
   

29. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Роботі Г.Г. на лікування доньки 

Роботи П.Г. 
 ДОПОВІДАЧ: Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: / 
   

30. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ястремській Г.Ю. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: / 
   

31. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Прутян Н.С. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Поливяний Сергій Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: / 
   

32. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Грищук О.В. на лікування   

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: / 
   

33. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Савченку І.В. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: / 
   

34. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Вернидубу О.В. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: / 
   

35. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Левченко І.В. на лікування сина 

Іванця Б.Г.   
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 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: / 
   

36. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ковтун І.І. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: / 
   

37. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ситник А.Г. на лікування чоловіка 

Ситника О.В.   

 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: / 

38. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Крючковій Г.Д. на лікування 

чоловіка Крючкова А.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: / 
   

39. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Проценко О.О. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: / 
   

40. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Додуладенко М.М. на лікування 

доньки Додуладенко С.В.   

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: / 
   

41. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Дятлову О.І. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: / 
   

42. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Харитоновій Ю.О. на 

лікуваннядоньки Зуєвої А.О  

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: / 
   

43. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Коломойцю О.І. на лікування   
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 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: / 
   

44. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги на лікування Тимошенко С.В.на 

лікування матері Семеновій Т.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: / 
   

45. 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 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 
   

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

№32 "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 46 додається: за -48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 
   

47. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №36  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 1/ 
   

48. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 
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сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 27.06.2018 №32  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

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

не голосували - 0/ 
   

49. 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 49 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 
   

50. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Освіта на 2019-2021 

роки", затвердженої рішенням Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" 

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 
   

51. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програм використання коштів 

цільового фонду міської ради у 2018 та 2019 роках. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 0/ 
   

52. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2021 

роки", затвердженої рішенням міської ради від 28.03.2018 

№43 (зі змінами). 
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 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за - 42, проти - 1, утримались - 6, 

не голосували - 1/ 
   

53. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.01.2017 

№36 "Про затвердження Програми розвитку та 

вдосконалення міського пасажирського транспорту в 

місті Запоріжжя на 2017-2019 роки" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 2/ 
   

54. 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: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкіна Юрія Ігоровича 

- депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 5/ 
   

55. 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" (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 1/ 
   

56. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми "Фізична культура та 

спорт на 2019-2021 роки", затвердженої рішенням міської 

ради від 19.12.2018 №50 "Про затвердження Програми  
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"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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 1/ 
   

57. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми надання шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та покращення 

матеріально-технічного стану підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України та Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, які дислокуються на території м. 

Запоріжжя, на 2019 рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми сприяння органів місцевого 

самоврядування призову громадян м.Запоріжжя на 

строкову військову службу та забезпечення заходів з 

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

виконавчого комітету міської ради 

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 58 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 2/ 
   

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

депутатського фонду у 2019 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі змінами)"  

 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" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 59 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 
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60. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№57 "Про бюджет міста на 2019 рік"   

 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" 

  редакційна правка депутатів  

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

не голосували - 5 прийнята 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

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

голосували -3/ 

61. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 

2018 рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

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

не голосували - 2/ 

62. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на внесення змін до Комплексної 

схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в місті Запоріжжі, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 24.02.2014 №17 зі змінами та 

доповненнями. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 62 додається: за - 38, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 8/ 
   

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

№25 "Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№4" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №4".  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 63 додається: за -47, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
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64. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації.  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Заява міського голови та депутатів міської ради щодо 

конфлікту інтересів 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 87 додається: за -36, проти -0, утримались - 5, не 

голосували -9/ 

65. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації . 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 
  Заява міського голови та депутатів міської ради щодо 

конфлікту інтересів 

 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 88 додається: за -36, проти -0, утримались -6, не 

голосували -9/ 

66. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру частки (частини) прибутку для 

підприємств, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів 

  Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: / 
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  результати голосування: за - 29, проти - 1, утримались-    

10, не голосували - 12 
   

67. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 64 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 4/ 

68. СЛУХАЛИ: Про визначення розпорядників та одержувачів (кінцевих 

бенефіціарів) субвенції за місцевими бюджетами на 

реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 65 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 7/ 
   

69. СЛУХАЛИ: Про вилучення з господарського відання  КП 

"Водоканал" житлових будинків  по вул.Троїцька, 48 та 

вул.Водозабірна, 20.  

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 66 додається: за -41, проти -0, утримались -4, не 

голосували -7/ 
   

70. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Перемоги,117б, вул.Північнокільцева, 22а,  вул. 

Історична, 39, вул.Новгородська, 3, пр.Інженера 

Преображенського, 5б вул. Ентузіастів/Василя Сергієнка, 

21/32 та частини нежитлового приміщення за адресою: 

вул.Космічна, 132. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 67 додається: за -45, проти -0, утримались -3, не 

голосували -4/ 
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71. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

   
  редакційна правка Чумаченко Ігоря 

Миколайовича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок"  

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

не голосувало - 7  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 68 додається: за -40, проти -0, утримались -4, не 

голосували -9/ 
   

72. СЛУХАЛИ: Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної 

політики органами місцевого самоврядування за 2018 рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 69 додається: за -44, проти -0, утримались -4, не 

голосували -5/ 
   

73. СЛУХАЛИ: Про затвердження ліквідаційного балансу комунального 

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

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 70 додається: за -45, проти -0, утримались -3, не 

голосували -5/ 
   

74. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про департамент освіти і 

науки Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 71 додається: за -46, проти -0, утримались -3, не 

голосували -4/ 
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  після погоджувальної ради пропозиції: 
   
  Про блочне голосування додаткових питань № 17-21 
  результати голосування: за - 46, проти - 0, утримались –3, 

не голосувало – 4 
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  Блочне голосування додаткових питань № 17-21 

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

4, не голосувало – 2 
   

75. СЛУХАЛИ: Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівля комунальної 

установи "Міська клінічна лікарня №2". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 72 додається: / 
   

77. СЛУХАЛИ: Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівлі 

комунального закладу "Міська клінічна лікарня №3". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 73 додається: / 
   

78. СЛУХАЛИ: Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівлі комунальної 

установи "Запорізька міська клінічна лікарня №10". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 74 додається: / 
   

79. СЛУХАЛИ: Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівля 

комунального некомерційного підприємства "Центр 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 75 додається: / 
   

80. СЛУХАЛИ: Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об'єктом енергосервісу - будівля 

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 76 додається: / 
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81. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 

№86 "Про затвердження списків присяжних" (зі змінами, 

внесеними рішеннями міської ради від 31.05.2017 №51, 

від 30.08.2017 №71, від 25.10.2017 №51, від 07.02.2018 

№13, від 28.03.2018 №66, від 27.06.2018 №38). 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 77 додається: за -46, проти -0, утримались -3, не 

голосували -4/ 
   

82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул.Незалежної 

України, 40. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 78 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

83. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя товарно-матеріальних цінностей в 

рамках проекту матеріально-технічної допомоги Проекту 

USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 79 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

84. СЛУХАЛИ: Про надання Запорізькому комунальному підприємству 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

дозволу на оновлення рухомого складу через фінансовий 

лізинг. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 80 додається: за -42, проти -2, утримались -5, не 

голосували -4/ 
   

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

від 31.10.2018 №29 "Про клопотання перед Запорізькою 

обласною радою щодо передачі до комунальної власності 
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територіальної громади м.Запоріжжя обладнання для 

облаштування інтерактивного робочого місця вчителя 

для початкової школи". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 81 додається: за -48, проти -0, утримались -1, не 

голосували -4/ 
   

86. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області об'єктів права комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя - підстанцій 

швидкої медичної допомоги. 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 82 додається: за -47, проти -0, утримались -1, не 

голосували -5/ 
   

87. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про поводження з 

побутовими відходами на території м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: / 
  результати голосування: за - 28, проти - 1, утримались - 

10, не голосували - 14 
   

88. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Закону України 

"Про забезпечення комерційного обліку природного газу" 

№ 3533-VI від 16 червня 2011 року". 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 83 додається: за -45, проти -0, утримались -4, не 

голосували -4/ 
   

89. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції України, 

Президента України про припинення  тиску  на 

нотаріусів та усунення перешкод у їх діяльності". 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

   
 ВИСТУПИЛИ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка Чумаченко Ігоря Миколайовича-  

депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" та 

Тарана Романа Олеговича - депутата міської ради від 

фракції "Наш край"  

результати голосування: за - 45, проти - 0, утримались - 1 

не голосували - 7 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 84 додається: за -47, проти -0, утримались -0, не 

голосували -6/ 
   

90. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

НКРЕКП щодо протиправних дій ПАТ "Запоріжгаз" 

 ДОПОВІДАЧ: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 85 додається: за -36, проти -0, утримались -4, не 

голосували -13/ 
   

91. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до ПАТ 

"Запоріжгаз" щодо дотримання вимог чинного 

законодавства 

 ДОПОВІДАЧ: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 86 додається: за -41, проти -0, утримались -4, не 

голосували -8/ 
   

92. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

голови Верховної Ради України з приводу оприлюднення 

фактів корупції вищих посадових осіб держави в 

оборонній сфері 



43 

 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: / 
  результати голосування: за - 21, проти - 3, утримались - 3, 

не голосували - 25 

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

№105 "Про затвердження Порядку проведення 

капітальних ремонтів спільного майна у 

багатоквиртирних житлових будинках м.Запоріжжя на 

умовах співфінансування в 2019 році 
 ДОПОВІДАЧ: Сідельникова Олена Леонідівна - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: / 
  результати голосування: за - 18, проти - 0, утримались -5, 

не голосували - 29 
   

94. СЛУХАЛИ: Різне. 

   
 ВИСТУПИЛИ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Грек Олександр Сергійович - генеральний директор 

Концерн "Міські теплові мережі" 

  Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /інформацiю прийняти до вiдома/ 
   

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


