ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206

ПРОТОКОЛ

№38

тридцять восьмої сесії Запорізької міської ради
сьомого скликання
від 27 березня 2019

м.Запоріжжя
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ

№38

м.Запоріжжя

27.03.2019

засідання почалось о 11 годині 00 хвилин
засідання закінчилось о 17 годині 40 хвилин
Всього обрано депутатів

64

Присутні:

51

депутати
запрошені

52

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В.
1.

СЛУХАЛИ:

Про затвердження порядку денного тридцять восьмої
сесії міської ради сьомого скликання (за основу)
ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного тридцять восьмої сесії
питання:
1.
Про секретаріат тридцять восьмої сесії міської ради.
2.
Про лічильну комісію тридцять восьмої сесії міської ради.
3.
Про редакційну комісію тридцять восьмої 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 Програми "Діти Запоріжжя" на
2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №31 .
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 (зі змінами та доповненнями).
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7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

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 (зі змінами та
доповненнями).
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради
від 10.12.2014 №31 "Про затвердження переліку об'єктів
комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають
приватизації".
Про затвердження висновку про вартість майна, ціни
продажу та укладання договору купівлі-продажу об`єкта
приватизації - нежитлового приміщення № 85 цокольного
поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв. м по вул.Незалежної
України, буд.58.
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.
Про
затвердження
Положення
про
систему
відеоспостереження міста Запоріжжя.
Про затвердження Цільової комплексної програми
забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки.
Про впровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду в міському електричному та
автомобільному транспорті загального користування у
м.Запоріжжі.
Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в
м.Запоріжжі.
Про організаційно-правові заходи щодо утворення
наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі".
Про Програму побудови та функціонування системи
автоматизованого спостереження (моніторингу) за
вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі,
станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя.
Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії
щодо
діяльності
Запорізького
комунального
автотранспортного
підприємства
082801
"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ".
Про згоду на прийняття до власності територіальної
громади м.Запоріжжя незавершеного будівництва
житлового призначення.
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19.
20.
21.

Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької
міської ради з питань затвердження землевпорядної
документації.
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з
питань затвердження землевпорядної документації (1-2).
Різне
Результати голосування: за - 46, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 3

ВИСТУПИВ:
СЛУХАЛИ:

Зломинога Валерій Михайлович - директор департаменту
правового забезпечення міської ради
Буряк В.В. - міський голова
Пропозиція після погоджувальної ради виключити
питання з основного порядку денного № 4,6,7,12-17,18
Результати голосування: за - 48, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2
включити до порядку денного додаткові питання:
1. 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)
Результати голосування: за 45, проти 0, утрималось
3, не голосувало 2
2. Про внесення змін до Програми муніципальної
аварійної служби, муніципальної служби з
технічного обслуговування систем диспетчеризації
ліфтів та "Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями).
Результати голосування: за - 44, проти - 0,
утрималось - 4, не голосувало - 2
3. 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" (зі
змінами)
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
4. Про внесення змін до "Програми використання
коштів депутатського фонду у 2019 році",
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затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018
№54 (зі змінами)" .
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
5. Про внесення змін до рішення міської ради від
19.12.2018 №57 "Про бюджет міста на 2019 рік"
(зі змінами) .
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
6. Про затвердження Порядку відрахувань та
встановлення розміру частки (частини) прибутку
для підприємств, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста.
Результати голосування: за -43, проти0,
утрималось - 4, не голосувало - 4
7. 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 - 39, проти - 0,
утрималось - 7, не голосувало - 5
8. 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,
утрималось - 6, не голосувало - 3
9. 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 - 40, проти - 0,
утрималось - 6, не голосувало - 5
10. 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,
утрималось - 5, не голосувало - 4
11. Про включення об'єкта права комунальної
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

власності - нежитлового приміщення №234 першого
поверху (літ. А-9) площею 214,2 кв.м по
вул.Європейській, буд.16 до переліку об'єктів, що
підлягають приватизації шляхом викупу.
Результати голосування: за - 42, проти - 0,
утрималось - 5, не голосувало - 4
Про надання дозволу комунальному підприємству
"Міський футбольний клуб "Металург" на передачу
в заставу (іпотеку) об'єктів права комунальної
власності територіальної громади м.Запоріжжя.
Результати голосування: за - 27, проти - 5,
утрималось - 4, не голосувало - 15
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з
питань затвердження землевпорядної документації
Результати голосування: за - 35, проти0,
утрималось - 5, не голосувало - 11
Про
затвердження
звіту
про
виконання
проектів-переможців Громадського бюджету у місті
Запоріжжі по департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради за 2018 рік.
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
Про внесення змін до рішення міської ради від
19.12.2018 №88 "Про припинення юридичної особи
"комунальної
установи
"Запорізька
міська
стоматологічна
поліклініка
№7"
шляхом
перетворення
у
комунальне
некомерційне
підприємство "Стоматологічна поліклініка №7"
Запорізької міської ради.
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
Про відмову від першочергового права купівлі
частин квартир спільного заселення за адресами:
вул.Рекордна,14, вул.Пархоменка,16, вул. Перемоги,
117а.
Результати голосування: за - 42, проти - 0,
утрималось - 3, не голосувало - 5
Про припинення служби в органах місцевого
самоврядування заступнику міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Еделєву В.Г.

7

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Результати голосування: за - 40, проти - 0,
утрималось - 5, не голосувало - 6
Про підтримку електронної петиції щодо
присвоєння статусу скверу території з висадженими
деревами між будинками 56 по вул.Шкільній і 71Б
по вул.Святого Миколая та проведення громадських
слухань з питання проекту реконструкції дороги по
вул.Шкільній.
Результати голосування: за - 37, проти - 0,
утрималось - 1, не голосувало - 13
Про припинення права постійного користування та
надання у користування на умовах оренди ЗКАТП –
082801
«Комунсантрасекологія»
земельною
ділянкою по вул. Базовій, 10в.
Результати голосування: за - 30, проти - 5,
утрималось - 4, не голосувало 12
Про припинення ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ"
права оренди земельних ділянок для розташування
багатофункціонального
торгово-розважального
комплексу на перехрещенні вул.Незалежної України
(Сорок років Рад. України) та вул.Лермонтова у
м.Запоріжжі.
Результати голосування: за - 40, проти - 0,
утрималось - 1, не голосувало - 10
Про звернення до Запорізької обласної ради, голови
Запорізької обласної державної адміністрації
Бриля К.І. щодо неприпустимості нецільового
використання бюджетних коштів.
Результати голосування: за - 34, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 17
Про звернення до Президента України, Вищої ради
правосуддя України, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, щодо прискорення оголошення
конкурсу на зайняття вакантних посад суддів.
Результати голосування: за 42, проти 1, утрималось
0, не голосувало 8
Про звернення до Президента України, Голови ДФС
України, Генерального прокурора України, Голови
національної поліції України про встановлення
порядку
призначення
очільників
обласних
державних
адміністрацій
та
керівників
територіальних органів виконавчої влади.
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Результати голосування: за - 38, проти - 0,
утрималось - 4, не голосувало - 9
24. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України "Про прискорення
розгляду проекту Закону України "Про внесення
змін до деяких законів України (щодо виборчих прав
внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних
всередині країни громадян)" (реєстр. № 6240 від 27
березня 2017 року)".
Результати голосування: за - 35, проти - 0,
утрималось - 5, не голосувало - 11
25. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України "Про виконання
Рішення
Конституційного
Суду
України
№10-рп/2008 (v010p710-08 ) від 22.05.2008 та Указу
Президента України від 05.07.2018 № 196/2018 "Про
додаткові заходи з відродження територій, що
зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту
постраждалих осіб, безпечного поводження з
радіоактивними відходами".
Результати голосування: за - 36, проти - 0,
утрималось - 4, не голосувало - 11
26. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України в частині
надання житлових субсидій населенню у грошовій
формі".
Результати голосування: за - 34, проти - 0,
утрималось - 4, не голосувало - 13
27. Про внесення змін до рішення міської ради від
19.12.2018 №105 "Про затвердження Порядку
проведення капітальних ремонтів спільного майна у
багатоквартирних житлових будинках м. Запоріжжя
на умовах співфінансування в 2019 році" (зі
змінами).
Результати голосування: за41, проти - 0,
утрималось - 3, не голосувало - 7
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28. Про надання допомоги Ляшенко Г.О. на лікування.
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
29. Про надання допомоги Фролікову Д.О. на лікування
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
30. Про надання допомоги Пелеш Т.В. на лікування сина
Пелеша М.М.
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
31. Про надання допомоги Вітюк Р.Х. на лікування сина
Вітюка Р.В.
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
32. Про надання допомоги Жадлун Т.Р. на лікування.
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
33. Про надання допомоги Ісаєнку О.А. на лікування.
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
34. Про надання допомоги Коваленко О.М. на лікування
батька Соболя М.І.
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
35. Про надання допомоги Назарову С.С. на лікування.
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
36. Про надання допомоги Рожковській Е.Л. на
лікування.
Результати голосування: за - 46, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 5
37. Про надання допомоги Пашку А.В. на лікування.
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
38. Про надання допомоги Шемчук Н.І. на лікування
сина Шемчука М.С.
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
39. Про надання допомоги Чернявській Т.А. на
лікування.
Результати голосування: за - 45, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 6

10

40. Про надання допомоги Лавринець Н.І. у зв'язку із
складними життєвими обставинами.
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
41. Про надання допомоги Фурсіну О.О. на лікування.
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
42. Про надання допомоги Чіхарєвій О.В. на лікування.
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
ВИСТУПИЛИ:
Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат
міської ради від фракції "Опозиційний блок"
Пропозиція включити до порядку денного питання:
43. Про надання допомоги Вовку В.В. на лікування
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
Полюсов Василь Вячеславович - депутат міської
ради від фракції "Наш край"
Пропозиція включити до порядку денного питання
44. Про надання допомоги Фатєєвій Г.І. на лікування
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
ВИСТУПИВ:
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
1.
Розглянути додаткові питання№28 – 44 в першу
чергу
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
2.
Розглянути додаткове питання №13 разом з
питанням № 20 основного порядку денного
Результати голосування: за - 45, проти - 0,
утрималось - 2, не голосувало - 4
СЛУХАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Про затвердження порядку денного тридцять восьмої
сесії міської ради сьомого скликання (в цілому)
Про секретаріат тридцять восьмої сесії міської ради.
Про лічильну комісію тридцять восьмої сесії міської ради.
Про редакційну комісію тридцять восьмої сесії міської
ради.
Про надання допомоги Ляшенко Г.О. на лікування.
Про надання допомоги Фролікову Д.О. на лікування
Про надання допомоги Пелеш Т.В. на лікування сина
Пелеша М.М.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.

Про надання допомоги Вітюк Р.Х. на лікування сина
Вітюка Р.В.
Про надання допомоги Жадлун Т.Р. на лікування.
Про надання допомоги Ісаєнку О.А. на лікування.
Про надання допомоги Коваленко О.М. на лікування
батька Соболя М.І.
Про надання допомоги Назарову С.С. на лікування.
Про надання допомоги Рожковській Е.Л. на лікування.
Про надання допомоги Пашку А.В. на лікування.
Про надання допомоги Шемчук Н.І. на лікування сина
Шемчука М.С.
Про надання допомоги Чернявській Т.А. на лікування.
Про надання допомоги Лавринець Н.І. у зв'язку із
складними життєвими обставинами.
Про надання допомоги Фурсіну О.О. на лікування.
Про надання допомоги Чіхарєвій О.В. на лікування.
Про надання допомоги Вовку В.В. на лікування.
Про надання допомоги Фатєєвій Г.І. на лікування.
Про внесення змін до Програми "Діти Запоріжжя" на
2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №31.
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради
від 10.12.2014 №31 "Про затвердження переліку об'єктів
комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають
приватизації".
Про затвердження висновку про вартість майна, ціни
продажу та укладання договору купівлі-продажу об`єкта
приватизації - нежитлового приміщення № 85 цокольного
поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв. м по вул.Незалежної
України, буд.58.
Про
затвердження
Положення
про
систему
відеоспостереження міста Запоріжжя.
Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької
міської ради з питань затвердження землевпорядної
документації.
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з
питань затвердження землевпорядної документації
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)
Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної
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29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

служби,
муніципальної
служби
з
технічного
обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та
"Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на 2018-2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42
(зі змінами та доповненнями).
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" (зі змінами).
Про внесення змін до "Програми використання коштів
депутатського фонду у 2019 році", затвердженої
рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі змінами)" .
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№57 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами).
Про затвердження Порядку відрахувань та встановлення
розміру частки (частини) прибутку для підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної
громади міста.
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.
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.
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.
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.
Про
включення
об'єкта
права
комунальної
власності - нежитлового приміщення №234 першого
поверху (літ. А-9) площею 214,2 кв.м по
вул.Європейській, буд.16 до переліку об'єктів, що
підлягають приватизації шляхом викупу.
Про надання дозволу комунальному підприємству
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39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

"Міський футбольний клуб "Металург" на передачу в
заставу (іпотеку) об'єктів права комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя.
Про
затвердження
звіту
про
виконання
проектів-переможців Громадського бюджету у місті
Запоріжжі по департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради за 2018 рік.
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№88 "Про припинення юридичної особи "комунальної
установи "Запорізька міська стоматологічна поліклініка
№7" шляхом перетворення у комунальне некомерційне
підприємство
"Стоматологічна
поліклініка
№7"
Запорізької міської ради.
Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир
спільного
заселення
за
адресами:
вул.Рекордна,14, вул.Пархоменка,16, вул. Перемоги,
117а.
Про припинення служби в органах місцевого
самоврядування заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Еделєву В.Г.
Про підтримку електронної петиції щодо присвоєння
статусу скверу території з висадженими деревами між
будинками 56 по вул.Шкільній і 71Б по вул.Святого
Миколая та проведення громадських слухань з питання
проекту реконструкції дороги по вул.Шкільній.
Про припинення права постійного користування та
надання у користування на умовах оренди ЗКАТП –
082801 «Комунсантрасекологія» земельною ділянкою по
вул. Базовій, 10в.
Про припинення ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ" права
оренди
земельних
ділянок
для
розташування
багатофункціонального
торгово-розважального
комплексу на перехрещенні вул.Незалежної України
(Сорок років Рад. України) та вул.Лермонтова у
м.Запоріжжі.
Про звернення до Запорізької обласної ради, голови
Запорізької обласної державної адміністрації Бриля К.І.
щодо неприпустимості нецільового використання
бюджетних коштів.
Про звернення до Президента України, Вищої ради
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48.

49.

50.

51.

52.

правосуддя України, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, щодо прискорення оголошення конкурсу
на зайняття вакантних посад суддів.
Про звернення до Президента України, Голови ДФС
України, Генерального прокурора України, Голови
національної поліції України про встановлення порядку
призначення
очільників
обласних
державних
адміністрацій та керівників територіальних органів
виконавчої влади.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України "Про прискорення розгляду проекту
Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених
осіб та інших мобільних всередині країни громадян)"
(реєстр. № 6240 від 27 березня 2017 року)".
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів
України
"Про
виконання
Рішення
Конституційного
Суду
України
№10-рп/2008
(v010p710-08 ) від 22.05.2008 та Указу Президента
України від 05.07.2018 № 196/2018 "Про додаткові заходи
з відродження територій, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із
соціального захисту постраждалих осіб, безпечного
поводження з радіоактивними відходами".
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України в частині надання житлових
субсидій населенню у грошовій формі".
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№105 "Про затвердження Порядку проведення
капітальних
ремонтів
спільного
майна
у
багатоквартирних житлових будинках м.Запоріжжя на
умовах співфінансування в 2019 році" (зі змінами).
Результати голосування: за - 51, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 0

ВИСТУПИВ:

Буряк Володимир Вікторович – міський голова
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1.

пропозицією надання слова представникам громади:
1.Мірській А.Е.
Результати голосування: за - 37, проти - 0, утримались- 4,
не голосували - 10
2. Лукашенку І.І.
Результати голосування: за - 42, проти - 0, утримались - 2,
не голосували -7
3. Бойку Д.В.
Результати голосування: за - 44, проти -0 , утримались - 0,
не голосували - 9
СЛУХАЛИ:
Про секретаріат тридцять восьмої сесії міської ради.
ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 3/

2.

СЛУХАЛИ:
Про лічильну комісію тридцять восьмої сесії міської ради.
ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 6/

3.

СЛУХАЛИ:

Про редакційну комісію тридцять восьмої сесії міської
ради.
ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 5/
СЛУХАЛИ:
Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень.
ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
протокольне
доручення
Омельяновичу
Роману
Анатолійовичу - керуючому справами виконавчого
комітету міської ради
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
протокольне
доручення
Булановичу
Павлу
Георійовичу - начальнику Державної екологічної
інспекції у Запорізькій області;
протокольне
доручення
Власюку
Олександру
Олександровичу - начальнику управління з питань
транспортного забезпечення та зв`язку міської ради;
протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу
- заступнику міського голови з питань діяльності
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виконавчих органів ради
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від
фракції "Солідарність"
Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Власюк Олександр Олександрович - начальник
управління з транспортного забезпечення та зв'язку
міської ради
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції
"Об'єднання "Самопоміч"
Нікіфоров Олексій Вікторович - генеральний директор
комунального підприємства "Водоканал"
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради
позафракційний
Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від
фракції "Солідарність"
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
СЛУХАЛИ:

Про затвердження регламенту роботи тридцять восьмої
сесії міської ради сьомого скликання.
ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова
ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 38, проти - 2, утримались - 0, не
голосували - 9//
ВИСТУПИВ:

4.

5.

Буряк Володимир Вікторович – міський голова
Про блочне голосування додаткових питань № 28-44
результати голосування: за - 35, проти - 1, утримались –0,
не голосувало – 10
Блочне голосування додаткових питань № 28-44
результати голосування: за – 36, проти - 0, утрималось 0, не голосувало - 10
СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Ляшенко Г.О. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається/
СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Фролікову Д.О. на лікування
ДОПОВІДАЧ: Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції
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ВИРІШИЛИ:

"Об'єднання "Самопоміч"
/рiшення 5 додається: /

6.

СЛУХАЛИ:

Про надання допомоги Пелеш Т.В. на лікування сина
Пелеша М.М.
ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: /

7.

СЛУХАЛИ:

8.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Жадлун Т.Р. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Поливяний Сергій Олександрович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: /

9.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Ісаєнку О.А. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: /

10.

СЛУХАЛИ:

11.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Назарову С.С. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від
фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: /

12.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Рожковській Е.Л. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від
фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: /

13.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Пашку А.В. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,

Про надання допомоги Вітюк Р.Х. на лікування сина
Вітюка Р.В.
ДОПОВІДАЧ: Кобзарюк Олександр Олександрович - депутат міської
ради від фракції "Солідарність"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: /

Про надання допомоги Коваленко О.М. на лікування
батька Соболя М.І.
ДОПОВІДАЧ: Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: /
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14.

позафракційний
ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: /
СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Шемчук Н.І. на лікування сина
Шемчука М.С.
ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: /

15.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Чернявській Т.А. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Вєдєнєєв Олександр Євгенович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: /

16.

СЛУХАЛИ:

17.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Фурсіну О.О. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: /

18.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Чіхарєвій О.В. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Сідельникова Олена Леонідівна - депутат міської ради від
фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: /

19.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Вовку В.В. на лікування
ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської
ради від фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: /

20.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Фатєєвій Г.І. на лікування
ДОПОВІДАЧ: Полюсов Василь Вячеславович - депутат міської ради від
фракції "Наш край"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: /

21.

СЛУХАЛИ:

Про надання допомоги Лавринець Н.І. у зв'язку із
складними життєвими обставинами.
ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: /

Про внесення змін до Програми "Діти Запоріжжя" на
2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №31 .
ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
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голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ВИРІШИЛИ:
22.

СЛУХАЛИ:

23.

СЛУХАЛИ:

24.

СЛУХАЛИ:

25.

СЛУХАЛИ:

/рiшення 21 додається: за - 36, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 10/

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради
від 10.12.2014 №31 "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 не прийняте: за - 32, проти - 0, утримались - 2,
не голосували - 12/
Про затвердження висновку про вартість майна, ціни
продажу та укладання договору купівлі-продажу об`єкта
приватизації - нежитлового приміщення № 85 цокольного
поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв. м по вул. Незалежної
України, буд.58.
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за - 33, проти - 0, утримались - 3,
не голосували - 13/
Про
затвердження
Положення
про
систему
відеоспостереження міста Запоріжжя.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 10/
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: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
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ВИРІШИЛИ:
26.

СЛУХАЛИ:

27.

СЛУХАЛИ:

28.

"Опозиційний блок"
Заяви депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів
Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
/рiшення 44 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 2,
не голосували - 10/

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: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
Заяви депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів
Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за - 34, проти - 0, утримались - 4,
не голосували - 11/
Про внесення змін до Програми розвитку та утримання
житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від
20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)
ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИСТУПИЛИ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
редакційна
правка
Прасола
Михайла
Вікторовича - депутата міської ради від фракції
"Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
результати голосування: за - 22, проти - 0, утримались - 7,
не голосувало - 21, не прийнята
ВИРІШИЛИ:

/рiшення 24 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 4,
не голосували - 7/

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної
служби,
муніципальної
служби
з
технічного
обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та
"Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на 2018-2020 роки,
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затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42
(зі змінами та доповненнями).
ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 3/
29.

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" (зі змінами)
ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1/

30.

СЛУХАЛИ:

31.

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: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
редакційна правка Тищенко Олександра Вікторовича депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок"
результати голосування: за - 41, проти - 0, утримались - 0,
не голосувало - 9, прийнята
ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№57 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами) .
ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
ВИСТУПИЛИ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
редакційна правка Прасола Михайла Вікторовича
депутата міської ради від фракції "УКРОП"
результати голосування за - 24, проти - 0, утримались - 10,
не голосували - 16 не прийнята
ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за -44, проти -0, утримались -1, не
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голосували -5/
32.

СЛУХАЛИ:

Про затвердження Порядку відрахувань та 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"
заяви щодо конфлікту інтересів
Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
заяви депутатів щодо конфлікту інтересів та
редакційна правка Константинової Катерини Андріївни
депутата міської ради, позафракційна
результати голосування: за - 9, проти - 2, утримались - 12,
не голосували - 27 не прийнята
ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за -36, проти - 1, утримались - 6,
не голосували - 7/

33.

СЛУХАЛИ:

34.

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
ВИСТУПИЛИ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 1, проти -7, утримались -33, не
голосували -10/
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.
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ:

/рiшення 30 додається: за -37, проти -0, утримались -8, не
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35.

голосували -6/
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 - 7, утримались - 29,
не голосували - 15/

36.

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 31 додається: за - 34, проти - 0, утримались - 7,
не голосували - 11/

37.

СЛУХАЛИ:

38.

СЛУХАЛИ:

Про
включення
об'єкта
права
комунальної
власності - нежитлового приміщення №234 першого
поверху (літ. А-9) площею 214,2 кв.м по
вул.Європейській, буд.16 до переліку об'єктів, що
підлягають приватизації шляхом викупу.
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 5,
не голосували - 8/
Про надання дозволу комунальному підприємству
"Міський футбольний клуб "Металург" на передачу в
заставу (іпотеку) об'єктів права комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя.
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від
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ВИРІШИЛИ:

фракції "Опозиційний блок"
Константинова Катерина Андріївна - депутат міської
ради, позафракційна
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради
позафракційний
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення не прийняте: за - 31, проти - 4, утримались - 4,
не голосували - 9/

ВИСТУПИЛИ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Пропозиція включити до порядку денного питання
Про надання дозволу комунальному підприємству
"Міський футбольний клуб "Металург" на передачу в
заставу (іпотеку) об'єктів права комунальної власності
територіальної громади м. Запоріжжя за Кредитним
договором від 28.12.2018 №1381/2018/ЗОД МСБ,
укладеним між АБ "УКРГАЗБАНК" та КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
ЗАПОРІЖЖЯ".
Результати голосування: за - 33, проти - 1, утрималось - 4,
не голосувало - 14
39.

СЛУХАЛИ:

Про
затвердження
звіту
про
виконання
проектів-переможців Громадського бюджету у місті
Запоріжжі по департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради за 2018 рік.
ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 3,
не голосували - 7/

40.

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№88 "Про припинення юридичної особи "комунальної
установи "Запорізька міська стоматологічна поліклініка
№7" шляхом перетворення у комунальне некомерційне
підприємство
"Стоматологічна
поліклініка
№7"
Запорізької міської ради.
ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
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ВИРІШИЛИ:
41.

СЛУХАЛИ:

42.

СЛУХАЛИ:

43.

СЛУХАЛИ:

44.

СЛУХАЛИ:

голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/рiшення 34 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 3/

Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир
спільного
заселення
за
адресами:
вул.Рекордна,14, вул.Пархоменка,16, вул. Перемоги,
117а.
ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 3,
не голосували - 2/
Про припинення служби в органах місцевого
самоврядування заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Еделєву В.Г.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за - 42, проти - 1, утримались - 6,
не голосували - 3/
Про підтримку електронної петиції щодо присвоєння
статусу скверу території з висадженими деревами між
будинками 56 по вул.Шкільній і 71Б по вул.Святого
Миколая та проведення громадських слухань з питання
проекту реконструкції дороги по вул.Шкільній.
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 7, проти - 2, утримались - 23,
не голосували - 20/
Про припинення права постійного користування та
надання у користування на умовах оренди ЗКАТП –
082801 «Комунсантрасекологія» земельною ділянкою по
вул. Базовій, 10в.
ДОПОВІДАЧ: Лученко Андрій Іванович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИСТУПИЛИ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
заява щодо конфлікту інтересів
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ВИРІШИЛИ:
45.

Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
редакційна правка Константинової Катерини Андріївни
депутата міської ради, позафракційна,
результати голосування: за - 12, проти - 0, утрималось 20, не голосувало - 20, не прийнята
/рiшення 37 додається: за - 42, проти - 2, утримались - 3,
не голосували - 5/

СЛУХАЛИ:

Про припинення ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ" права
оренди
земельних
ділянок
для
розташування
багатофункціонального
торгово-розважального
комплексу на перехрещенні вул.Незалежної України
(Сорок років Рад. України) та вул.Лермонтова у
м.Запоріжжі.
ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від
фракції "Солідарність"
ВИСТУПИЛИ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції
"Наш край"
Зломинога Валерій Михайлович - директор департаменту
правового забезпечення міської ради
ВИРІШИЛИ:

46.

СЛУХАЛИ:

47.

СЛУХАЛИ:

/рiшення не прийняте: за - 12, проти - 0, утримались - 15,
не голосували - 25/

Про звернення до Запорізької обласної ради, голови
Запорізької обласної державної адміністрації Бриля К.І.
щодо неприпустимості нецільового використання
бюджетних коштів.
ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 8, проти - 0, утримались - 17,
не голосували - 27/
Про звернення до Президента України, Вищої ради
правосуддя України, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, щодо прискорення оголошення конкурсу
на зайняття вакантних посад суддів.
ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
ВИСТУПИЛИ: Сідельникова Олена Леонідівна - депутат міської ради від
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ВИРІШИЛИ:
48.

СЛУХАЛИ:

49.

СЛУХАЛИ:

50.

СЛУХАЛИ:

51.

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
/рiшення 38 додається: за -43, проти -0, утримались -2, не
голосували -7/

Про звернення до Президента України, Голови ДФС
України, Генерального прокурора України, Голови
національної поліції України про встановлення порядку
призначення
очільників
обласних
державних
адміністрацій та керівників територіальних органів
виконавчої влади.
ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 14, проти - 0, утримались - 17,
не голосували - 21/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України "Про прискорення розгляду проекту
Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених
осіб та інших мобільних всередині країни громадян)"
(реєстр. № 6240 від 27 березня 2017 року)".
ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за -34, проти -0, утримались -7, не
голосували -11/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів
України
"Про
виконання
Рішення
Конституційного
Суду
України
№10-рп/2008
(v010p710-08 ) від 22.05.2008 та Указу Президента
України від 05.07.2018 № 196/2018 "Про додаткові заходи
з відродження територій, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із
соціального захисту постраждалих осіб, безпечного
поводження з радіоактивними відходами".
ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за - 34, проти - 0, утримались - 7,
не голосували - 11/
СЛУХАЛИ:
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
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Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України в частині надання житлових
субсидій населенню у грошовій формі".
ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за - 34, проти - 0, утримались - 5,
не голосували - 13/
52.

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№105 "Про затвердження Порядку проведення
капітальних
ремонтів
спільного
майна
у
багатоквартирних житлових будинках м.Запоріжжя на
умовах співфінансування в 2019 році" (зі змінами).
ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
ВИСТУПИЛИ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
редакційна правка Тарана Романа Олеговича - депутата
міської ради від фракції "Наш край"
результати голосування: за - 42; проти - 0;утримались - 2;
не голосувало - 7 прийнята
ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за - 42, проти -0, утримались - 2,
не голосували - 7/

53.

СЛУХАЛИ:

54.

СЛУХАЛИ:

Про надання дозволу комунальному підприємству
"Міський футбольний клуб "Металург" на передачу в
заставу (іпотеку) об'єктів права комунальної власності
територіальної громади м. Запоріжжя за Кредитним
договором від 28.12.2018 №1381/2018/ЗОД-МСБ,
укладеним між АБ "УКРГАЗБАНК" та КОМУНАЛЬНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
ЗАПОРІЖЖЯ".
ДОПОВІДАЧ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -33, проти - 4, утримались - 1,
не голосували - 13/
Різне.

29

Папач Юрій Володимирович - генеральний директор КП
"Запоріжелектротранс"
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Нікіфоров Олексій Вікторович – генеральний директор
КП "Водоканал"
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради

Міський голова

В.В.Буряк

