
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №39 

тридцять дев'ятої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 24 квітня 2019 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №39 

м.Запоріжжя 24.04.2019 

засідання почалось о 11 годині 10 хвилин 

засідання закінчилось о 19 годині 40 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 59 

  запрошені 51 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять дев'ятої 

сесії міської ради сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного тридцять дев'ятої сесії 

питання: 
 1. Про секретаріат тридцять дев'ятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію тридцять дев'ятої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію тридцять дев'ятої сесії міської 

ради. 
 4. Про внесення змін до Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №31 (зі змінами). 
 5. 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) 
 6. 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" (зі змінами)  
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 7. Про внесення змін до Програм "Освіта на 2019-2021 

роки", "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-

2021 роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 

роки", затверджених рішенням Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" (зі змінами)  

 8. 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) 

 9. 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)  

 10. 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)  

 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" (зі змінами)  

 13. Про моніторинг виконання Стратегії розвитку м. 

Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з її  реалізації 

за підсумками 2018 року. 
 14. Про надання дозволу гр. Макарову Д.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Дніпровські пороги (буд.) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 15. Про відмову гр. Макарову Д.В. в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Дніпровські пороги для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 16. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення № 13 першого поверху (літ. А-

9) площею 77,0 кв.м. по вул.Професора Толока, буд.17 до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу. 
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 17. Про затвердження Положення про службу (управління) у 

справах дітей Запорізької міської ради. 
 18. Про затвердження Положення про комунальний заклад 

"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Затишна 

домівка" Запорізької міської ради. 
 19. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки.  

 20. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у 

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

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

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

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

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

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ".  

 25. Про згоду на прийняття до власності територіальної 

громади м.Запоріжжя незавершеного будівництва 

житлового призначення. 
 26. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації  

 27. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 28. Різне. 
   

  Результати голосування: за - 55, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк В.В. - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з основного порядку денного №19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 

  Результати голосування: за - 55, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2 
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СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
  1. 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 - 54, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  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 - 49, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 5 
 

  3. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.01.2013 №20 "Про затвердження міської цільової 

програми "Забезпечення належної та безперебійної 

роботи комунального підприємства "Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя" (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 8 
 

  4. Про внесення змін до рішення змін до рішення 

міської ради від 26.09.2018 №25 "Про надання 

місцевої гарантії" (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 10 
 

  5. Про затвердження міської цільової Програми 

розвитку архівної справи у м.Запоріжжі на 2019 - 

2021 роки  

   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 3 
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  6. Про внесення змін до 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 - 54, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  7. Про внесення змін до рішення міської ради від 

28.11.2018 №31 "Про затвердження плану діяльності 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 

рік". 
   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 0 
 

  8. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Історична, 39, вул.Авраменка, 16а, 

вул.Полякова, 19, вул.Українська, 37, вул.Хакаська, 

3, та частини нежитлового приміщення за адресою: 

вул.Щаслива, 5. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 2 
 

  9. Про підтримку електронної петиції №4167 

"Запоріжжю потрібен Ветеринарно-стерилізаційний 

центр, а не чергова шкуродерня". 
   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 7, не голосували - 8 
 

  10. Про підтримку електронної петиції №3910 щодо 

обов'язку господарів домашніх тварин прибирати за 

своїми улюбленцями. 
   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  11. Про підтримку електронної петиції № 4588 з 

питання визнання вуличних котів частиною 

екосистеми міста Запоріжжя, дозволу їм вільно жити 
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в підвалах, горищах та інших місцях їх постійного 

перебування та знищувати гризунів. 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 6 
 

  12. Про затвердження Положення про департамент 

охорони здоров'я Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 5 
 

  13. Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя ділянки 

водопроводу по пр.Маяковського,19 від 

"ПРЕДСТАВНИЦТВА "ОЮ АВАНКАРД", що діє 

від імені товариства з обмеженою відповідальністю 

""АванКард" (AvanCard OU). 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 9 
 

  14. Про надання згоди територіальної громади 

м.Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, як 

співвласника частки у праві спільної часткової 

власності нежитлового приміщення XIII по 

вул.Сталеварів, 15 на передачу ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УКРВІЗИТ" частки приміщення XIII, яке належить 

йому на праві спільної часткової власності, як 

вкладу до статутного капіталу. 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 7 
 

  15. Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Запоріжжя квартири №32 

по вул. Перемоги, 93-Б від Головного управління 

Національної гвардії України та подальше її 

використання. 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 5 
 

  16. Про включення об'єкта права комунальної власності 

- нежитлового приміщення I поверху (літ.А-5) 

площею 67,2 кв.м по пр.Маяковського, буд.10 до 
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переліку об'єктів, що підлягають приватизації 

шляхом викупу. 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 7 
 

  17. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації.   

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 10 
 

  18. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Президента України щодо внесення змін до 

деяких законів України щодо окремих питань 

проходження державної служби. 
   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 5 
 

  19. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо продовження терміну 

дії мораторію на проведення перевірок. 
   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  20. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, Національної поліції 

України, Генеральної прокуратури України, 

Національного антикорупційного бюро України 

щодо здійснення перевірки фактів системної 

корупції в Головному управлінні Держгеокадастру у 

Запорізькій області. 
   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 1 
 

  21. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, Державного агентства 

автомобільних доріг України щодо будівництва 

автотранспортної магістралі через річку Дніпро у 

м.Запоріжжя. 
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   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  22. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

НКРЕКП та Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості щодо створення робочої групи з 

числа представників НКРЕКП, 

Міненерговуглепром, депутатів Запорізької міської 

ради та громадськості міста Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 2 
 

  23. Про зобов'язання виконавчого комітету Запорізької 

міської ради надати доручення комунальним 

підприємствам міста Запоріжжя провести відповідну 

технічну ревізію та інвентаризацію внутрішньо 

будинкових систем газопостачання житлового 

фонду міста Запоріжжя, який знаходився у власності 

Запорізької міської ради та віданні комунальних та 

інших підприємств (балансоутримувачів, 

управителів) визначених ЗМР. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 10, не голосували - 3 
 

  24. Про надання допомоги Радченко Д.О. на лікування 

сина Радченка К.М.  

   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  25. Про надання допомоги Волк В.О. на лікування 

доньки Волк Ю.А.  

   Результати голосування: за - 53, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 
 

  26. Про надання допомоги Бабійчуку В.В. на лікування  

   Результати голосування: за - 54, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  27. Про надання допомоги Кондрат'єву В.М. на 

лікування. 
   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
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  28. Про надання допомоги Чижову М.В. на лікування 

сина Чижова Н.М.  

   Результати голосування: за - 54, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  29. Про надання допомоги Ломоносовій Н.С. на 

лікування  

   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  30. Про надання допомоги Товстоліт М.О. на лікування. 
   Результати голосування: за - 53, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 
 

  31. Про надання допомоги Короленко Л.І. на лікування.  

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  32. Про надання допомоги Залужній А.С. на лікування 

батька Олексієнка С.В.  

   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  33. Про надання допомоги Арделянову Є.І. на лікування 

онуки Макеєвої М.А.  

   Результати голосування: за - 54, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  34. Про надання допомоги Нечитайлу Г.В. на лікування.  

   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  35. Про надання допомоги Дімітровій Л.П. на лікування. 
   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  36. Про надання допомоги Пеньковій Н.О. на лікування. 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  37. Про надання допомоги Капто Г.А. на лікування 

доньки Капто К.О.  
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   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  38. Про надання допомоги Минай Л.І. на лікування. 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  39. Про надання допомоги Бондаренко І.В. на лікування. 
   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  40. Про надання допомоги Томіліну Л.І. на лікування. 
   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  41. Про надання допомоги Якименко О.А. на лікування 

матері Якименко В.І. 
   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  42. Про надання допомоги Дмухайло О.В. на лікування. 
   Результати голосування: за - 54, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  43. Про надання допомоги Коломоєць Л.Г. на лікування. 
   Результати голосування: за - 53, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 
 

  44. Про надання допомоги Ткачук С.В. на лікування 

чоловіка Ткачука О.В. 
   Результати голосування: за - 54, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  45. Про надання допомоги Уйбіковій Л.А. на лікування 

дітей Оберемків. 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 9 
 

  46. Про надання допомоги Ігнатовій О.О. на лікування. 
   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
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 ВИСТУПИЛИ:  Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання 
    
  47. Про надання допомоги Галочці В.П. на лікування 

   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

Пропозиція,  після засідання погоджувальної ради: 
  1. Розглянути додаткові питання № 24-47 в першу чергу.  

  результати голосування: за - 57, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 2 
  2. Розглянути додаткові питання №1-6 перед питанням 

№11 основного порядку денного, 
  результати голосування: за -51, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 8 
  3. Розглянути додаткове питання №17 разом з питанням 

№ 27 основного порядку денного  
  результати голосування: за - 50, проти - 0, утрималось -  

0, не голосувало - 9 
   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцять дев'ятої  

сесії міської ради сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат тридцять дев'ятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію тридцять дев'ятої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію тридцять дев'ятої сесії міської 

ради. 
 4. Про надання допомоги Радченко Д.О. на лікування сина 

Радченка К.М.  

 5. Про надання допомоги Волк В.О. на лікування доньки 

Волк Ю.А.  

 6. Про надання допомоги Бабійчуку В.В. на лікування  

 7. Про надання допомоги Кондрат'єву В.М. на лікування. 
 8. Про надання допомоги Чижову М.В. на лікування сина 

Чижова Н.М.  

 9. Про надання допомоги Ломоносовій Н.С. на лікування  

 10. Про надання допомоги Товстоліт М.О. на лікування. 
 11. Про надання допомоги Короленко Л.І. на лікування . 
 12. Про надання допомоги Залужній А.С. на лікування батька 

Олексієнка С.В.   

 13. Про надання допомоги Арделянову Є.І. на лікування 
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онуки Макеєвої М.А.   

 14. Про надання допомоги Нечитайлу Г.В. на лікування.   

 15. Про надання допомоги Дімітровій Л.П. на лікування. 
 16. Про надання допомоги Пеньковій Н.О. на лікування. 
 17. Про надання допомоги Капто Г.А. на лікування доньки 

Капто К.О.  

 18. Про надання допомоги Минай Л.І. на лікування. 
 19. Про надання допомоги Бондаренко І.В. на лікування. 
 20. Про надання допомоги Томіліну Л.І. на лікування. 
 21. Про надання допомоги Якименко О.А. на лікування 

матері Якименко В.І. 
 22. Про надання допомоги Дмухайло О.В. на лікування. 
 23. Про надання допомоги Коломоєць Л.Г. на лікування. 
 24. Про надання допомоги Ткачук С.В. на лікування чоловіка 

Ткачука О.В. 
 25. Про надання допомоги Уйбіковій Л.А. на лікування дітей 

Оберемків. 
 26. Про надання допомоги Ігнатовій О.О. на лікування. 
 27. Про надання допомоги Галочці В.П. на лікування  

 28. Про внесення змін до Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №31 (зі змінами). 
 29. 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) 

 30. 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" (зі змінами)  

 31. Про внесення змін до Програм "Освіта на 2019-2021 

роки", "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-

2021 роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 

роки", затверджених рішенням Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" (зі змінами)  

 32. 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) 

 33. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
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19.12.2018 №36 (зі змінами та доповненнями)  

 34. 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)  

 35. 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)"  

 36. 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). 
 37. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 

№20 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами). 
 38. Про внесення змін до рішення змін до рішення міської 

ради від 26.09.2018 №25 "Про надання місцевої гарантії" 

(зі змінами). 
 39. Про затвердження міської цільової Програми розвитку 

архівної справи у м.Запоріжжі на 2019 - 2021 роки  

 40. Про внесення змін до 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. 
 41. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році", затвердженої 

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

 42. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 
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№57 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами)  

 43. Про моніторинг виконання Стратегії розвитку 

м.Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з її  реалізації 

за підсумками 2018 року. 
 44. Про надання дозволу гр.Макарову Д.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул.Дніпровські пороги (буд.) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 45. Про відмову гр. Макарову Д.В. в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Дніпровські пороги для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 46. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення № 13 першого поверху (літ. А-

9) площею 77,0 кв.м по вул.Професора Толока, буд.17 до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу. 
 47. Про затвердження Положення про службу (управління) у 

справах дітей Запорізької міської ради. 
 48. Про затвердження Положення про комунальний заклад 

"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Затишна 

домівка" Запорізької міської ради. 
 49. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 50. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 51. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018 

№31 "Про затвердження плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік". 
 52. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Історична, 

39, вул.Авраменка, 16а, вул.Полякова, 19, 

вул.Українська, 37, вул.Хакаська, 3, та частини 

нежитлового приміщення за адресою: вул.Щаслива, 5. 
 53. Про підтримку електронної петиції №4167 "Запоріжжю 

потрібен Ветеринарно-стерилізаційний центр, а не 

чергова шкуродерня". 
 54. Про підтримку електронної петиції №3910 щодо 

обов'язку господарів домашніх тварин прибирати за 
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своїми улюбленцями. 
 55. Про підтримку електронної петиції №4588 з питання 

визнання вуличних котів частиною екосистеми міста 

Запоріжжя, дозволу їм вільно жити в підвалах, горищах 

та інших місцях їх постійного перебування та знищувати 

гризунів. 
 56. Про затвердження Положення про департамент охорони 

здоров'я Запорізької міської ради. 
 57. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя ділянки водопроводу по 

пр.Маяковського,19 від "ПРЕДСТАВНИЦТВА "ОЮ 

АВАНКАРД", що діє від імені товариства з обмеженою 

відповідальністю ""АванКард" (AvanCard OU). 
 58. Про надання згоди територіальної громади м.Запоріжжя 

в особі Запорізької міської ради, як співвласника частки у 

праві спільної часткової власності нежитлового 

приміщення XIII по вул.Сталеварів, 15 на передачу 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРВІЗИТ" частки приміщення 

XIII, яке належить йому на праві спільної часткової 

власності, як вкладу до статутного капіталу. 
 59. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя квартири №32 по вул.Перемоги, 93-

Б від Головного управління Національної гвардії України 

та подальше її використання. 
 60. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення I поверху (літ.А-5) площею 

67,2 кв.м по пр.Маяковського, буд.10 до переліку об'єктів, 

що підлягають приватизації шляхом викупу. 
 61. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Президента України щодо внесення змін до деяких 

законів України щодо окремих питань проходження 

державної служби. 
 62. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо продовження терміну дії 

мораторію на проведення перевірок. 
 63. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Державної служби України з питань геодезії, картографії 

та кадастру, Національної поліції України, Генеральної 

прокуратури України, Національного антикорупційного 
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бюро України щодо здійснення перевірки фактів 

системної корупції в Головному управлінні 

Держгеокадастру у Запорізькій області. 
 64. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Державного агентства автомобільних 

доріг України щодо будівництва автотранспортної 

магістралі через річку Дніпро у м.Запоріжжя. 
 65. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

НКРЕКП та Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості щодо створення робочої групи з числа 

представників НКРЕКП, Міненерговуглепром, депутатів 

Запорізької міської ради та громадськості міста 

Запоріжжя. 
 66. Про зобов'язання виконавчого комітету Запорізької 

міської ради надати доручення комунальним 

підприємствам міста Запоріжжя провести відповідну 

технічну ревізію та інвентаризацію внутрішньо 

будинкових систем газопостачання житлового фонду 

міста Запоріжжя, який знаходився у власності Запорізької 

міської ради та віданні комунальних та інших 

підприємств (балансоутримувачів, управителів) 

визначених ЗМР. 
   

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

не голосували - 3 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат тридцять дев'ятої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 8/ 
   

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

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

не голосували - 8/ 
   

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

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 8/ 
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 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 
  пропозицією надання слова представникам громади: 
  1. Захаровій Олені 
  Результати голосування: за - 51, проти - 0, утримались- 1, 

не голосували – 7 прийнято  
  2. Черкову Андрію 
  Результати голосування: за - 20, проти - 0, утримались- 13, 

не голосували – 26 не прийнято 
  3. Ралику Олександру 
  Результати голосування: за - 29, проти - 1, утримались - 8, 

не голосували – 21 не прийнято 
   
 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 

   
 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради,  

протокольне доручення Погребняк Юлії Валеріївні -

директору департаменту освіти і науки міської ради 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  протокольне доручення Байло Марині Геннадіївні - 

заступнику директора департаменту інфраструктури та 

благоустрою міської ради, 

протокольне доручення Оноді Костянтину 

Костянтиновичу - голові районної адміністрації по 
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Дніпровському району, 

протокольне доручення Польовому Сергію Яковичу - 

директору департаменту з управління житлово 

комунальним господарством міської ради 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Ревчук Ольга  Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Байло Марині Геннадіївні 

заступнику директора департаменту інфраструктури та 

благоустрою міської ради,  

протокольне доручення Власюку Олександру 

Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку міської ради;  

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Зломинозі Валерію Михайловичу 

- директору департаменту правового забезпечення 

міської ради, 

протокольне доручення Польовому Сергію Яковичу - 

директору департаменту з управління житлово 

комунальним господарством міської ради,  

протокольне доручення Нікіфорову Олексію Вікторовичу 

- генеральному директору КП "Водоканал";  

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Зломинозі Валерію 

Михайловичу- директору департаменту правового 

забезпечення міської ради 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Власюку Олександру 

Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку міської ради;  

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  протокольне доручення Власюку Олександру 

Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку міської ради 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

   



20 

 протокольне доручення Назаренко Павлу  Вікторовичу 

заступнику директора департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради 

  Ралик Олександр - представник громади 

  Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Онода Костянтин Костянтинович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Оноді Костянтину 

Костянтиновичу - голові районної адміністрації по 

Дніпровському району;  

протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

   

 ВИСТУПИВ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
  пропозицією надання слова Радченко Р.С. 
  Результати голосування: за - 29, проти - 1, утримались- 11, 

не голосували – 19 не прийнято 
   
 СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи тридцять дев'ятої  

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

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 47, проти – 1, утримались - 0, 

не голосували - 11/ 
   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 
  Про блочне голосування додаткових питань № 24-47 
  результати голосування: за - 47, проти - 0, утримались –0, 

не голосувало – 2 
  Блочне голосування додаткових питань № 24-47 
  результати голосування: за - 52, проти - 0, утримались –0, 

не голосувало – 0 
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4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Радченко Д.О. на лікування сина 

Радченка К.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Волк В.О. на лікування доньки 

Волк Ю.А.  

 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бабійчуку В.В. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кондрат'єву В.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: / 
   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Чижову М.В. на лікування сина 

Чижова Н.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ломоносовій Н.С. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: / 
   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Товстоліт М.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: / 
   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Короленко Л.І. на лікування . 
 ДОПОВІДАЧ: Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: / 
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12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Залужній А.С. на лікування батька 

Олексієнка С.В.   

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: / 
   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Арделянову Є.І. на лікування 

онуки Макеєвої М.А.   

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: / 
   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Нечитайлу Г.В. на лікування.   

 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: / 
   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Дімітровій Л.П. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гринь Віктор Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: / 
   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пеньковій Н.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: / 
   

17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Капто Г.А. на лікування доньки 

Капто К.О.  

 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: / 
   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Минай Л.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: / 
   

19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бондаренко І.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: / 
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20. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Томіліну Л.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кальцев Володимир  Федорович - депутат міської ради 

від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: / 
   

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Якименко О.А. на лікування 

матері Якименко В.І. 
 ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: / 
   

22. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Дмухайло О.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: / 
   

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Коломоєць Л.Г. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: / 
   

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ткачук С.В. на лікування чоловіка 

Ткачука О.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: / 
   

25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Уйбіковій Л.А. на лікування дітей 

Оберемків. 
 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: / 
   

26. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ігнатовій О.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: / 
   

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

 ДОПОВІДАЧ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: / 
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28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №31 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 
   

29. 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: /рішення 29 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 0/ 
   

30. 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" (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Маляренко Андрій Євгенович  - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програм "Освіта на 2019-2021 

роки", "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-

2021 роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 

роки", затверджених рішенням Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" (зі змінами)  

   
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
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 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за - 55, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 
   

32. 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: Польовий Сергій Якович - директор департаменту з 

управління житлово-комунальним господарством міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за - 55, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 1/ 
   

33. 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 (зі змінами та доповненнями)  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за - 56, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 2 / 
   

34. СЛУХАЛИ: 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)  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
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  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 34 додається: за - 58, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 1/ 
   

35. 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  

"Фізична культура та спорт на  2019-2021 роки", 

"Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді 

на 2019-2021 роки", "Міської програми підтримки 

обдарованої молоді м.Запоріжжя на 2019-2021 роки" та 

про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№33 (зі змінами та доповненнями)"  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення  Зломинозі Валерію 

Михайловичу - директору департаменту правового 

забезпечення міської ради 

  Бушов Андрій Анатолійович - директор КП "Управління 

капітального будівництва" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Балашов Сергій  Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Костенко Ірини Борисівни - депутата 

міської ради від фракції ВО "Батьківщина", Германюка 

Олега Борисовича - депутата міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч", Максимова Володимира 

Степановича - депутата міської ради від фракції ВО 

"Батьківщина"  

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

19, не голосували - 23 не прийнята   
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 10/ 
   

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної 

служби, муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та 

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

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 

(зі змінами та доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: Польовий Сергій Якович - директор департаменту з 

управління житлово-комунальним господарством міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкін Юрій Ігорович - 

депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 4/ 
   

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

№20 "Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Балашов Сергій  Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

  Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 

комунальної власності та приватизації міської ради 

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за - 47, проти - 1, утримались - 7, 

не голосували - 5/ 
   

 

38. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення змін до рішення міської 
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ради від 26.09.2018 №25 "Про надання місцевої гарантії" 

(зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Балашов Сергій  Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 8, 

не голосували - 8/ 
   

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової Програми розвитку 

архівної справи у м.Запоріжжі на 2019 - 2021 роки  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували -5 / 
   

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до 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 40 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 5/ 
   

41. 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: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  редакційна правка депутатів: Балашова Сергія 

Михайловича - депутата міської ради від фракції 

"Українське об'єднання патріотів - УКРОП", Пидорича 

Руслана Олександровича - депутата міської ради від 

фракції "Нова політика"  
  результати голосування: за - 49, проти - 0, утримались   

1, не голосували - 9 прийнята 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 

42. СЛУХАЛИ: 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: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  редакційна правка депутатів Балашова Сергія 

Михайловича - депутата міської ради від фракції 

"Українське об'єднання патріотів - УКРОП", Пидорича 

Руслана Олександровича - депутата міської ради від 

фракції "Нова політика" 
  результати голосування: за-  48, проти - 0, утримались   

0, не голосували - 11 прийнята 
  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 7/ 
   

43. СЛУХАЛИ: Про моніторинг виконання Стратегії розвитку 

м.Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з її  реалізації 

за підсумками 2018 року. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 7/ 
   

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Макарову Д.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул.Дніпровські пороги (буд.) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 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 - 3, проти - 16, утримались - 21, 

не голосували -19/ 
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45. СЛУХАЛИ: Про відмову гр. Макарову Д.В. в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Дніпровські пороги для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за - 36, проти - 0, утримались - 10, 

не голосували - 13/ 
   

46. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення № 13 першого поверху (літ. А-

9) площею 77,0 кв.м по вул.Професора Толока, буд.17 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 45 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 6/ 
   

47. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про службу (управління) у 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 4/ 
   

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про комунальний заклад 

"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Затишна 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 5/ 
   

49. 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 
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ради 

   
 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Заяви депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів 

Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок",  

Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність"  

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Константинової Катерини Андріївни   

депутата міської ради, позафракційна  

результати голосування: за - 20, проти - 1, утримались - 

20, не голосували - 18 не прийнята 

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 61 додається: за - 38, проти - 1, утримались - 7, 

не голосували - 13/ 
   

50. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 62 додається: за - 39, проти - 1, утримались - 5, 

не голосували - 14/ 
   

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

№31 "Про затвердження плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 8/ 
   

52. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Історична, 

39, вул.Авраменка, 16а, вул.Полякова, 19, 

вул.Українська, 37, вул.Хакаська, 3, та частини 
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нежитлового приміщення за адресою: вул.Щаслива, 5. 

   
 ДОПОВІДАЧ: Польовий Сергій Якович - директор департаменту з 

управління житлово-комунальним господарством міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 9/ 
   

53. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції №4167 "Запоріжжю 

потрібен Ветеринарно-стерилізаційний центр, а не 

чергова шкуродерня". 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 21, проти - 0, утримались - 22, 

не голосували - 15/ 
   

54. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції №3910 щодо 

обов'язку господарів домашніх тварин прибирати за 

своїми улюбленцями. 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 5/ 
   

55. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції №4588 з питання 

визнання вуличних котів частиною екосистеми міста 

Запоріжжя, дозволу їм вільно жити в підвалах, горищах 

та інших місцях їх постійного перебування та знищувати 

гризунів. 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 6, 
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не голосували - 14/ 
   

56. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про департамент охорони 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 8, 

не голосували - 4/ 
   

57. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя ділянки водопроводу по 

пр.Маяковського,19 від "ПРЕДСТАВНИЦТВА "ОЮ 

АВАНКАРД", що діє від імені товариства з обмеженою 

відповідальністю ""АванКард" (AvanCard OU). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 4/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Про надання згоди територіальної громади м.Запоріжжя 

в особі Запорізької міської ради, як співвласника частки у 

праві спільної часткової власності нежитлового 

приміщення XIII по вул.Сталеварів, 15 на передачу 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРВІЗИТ" частки приміщення 

XIII, яке належить йому на праві спільної часткової 

власності, як вкладу до статутного капіталу. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 9/ 
   

59. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя квартири №32 по вул.Перемоги, 93-

Б від Головного управління Національної гвардії України 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається: за - 38, проти - 0, утримались - 7, 

не голосували - 9/ 
   

60. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення I поверху (літ.А-5) площею 

67,2 кв.м по пр.Маяковського, буд.10 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 56 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 8/ 
   

61. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Президента України щодо внесення змін до деяких 

законів України щодо окремих питань проходження 

державної служби. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Прасола Михайла Вікторовича   

депутата міської ради від фракції «Українське об'єднання 

патріотів «УКРОП»   
  результати голосування за - 34, проти - 0, утримались   9, 

не голосували - 10 прийнята 
  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

   

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: за - 35, проти - 0, утримались - 10, 

не голосували - 8/ 
   

62. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 
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Верховної Ради України щодо продовження терміну дії 

мораторію на проведення перевірок. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 58 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 
   

63. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Державної служби України з питань геодезії, картографії 

та кадастру, Національної поліції України, Генеральної 

прокуратури України, Національного антикорупційного 

бюро України щодо здійснення перевірки фактів 

системної корупції в Головному управлінні 

Держгеокадастру у Запорізькій області. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 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 - 5/ 
   

64. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Державного агентства автомобільних 

доріг України щодо будівництва автотранспортної 

магістралі через річку Дніпро у м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

  редакційна правка Тарана Романа Олеговича - депутата 

міської ради від фракції "Наш край"  

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

не голосувало - 7 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 60 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4/ 
   

65. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

НКРЕКП та Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості щодо створення робочої групи з числа 

представників НКРЕКП, Міненерговуглепром, депутатів 

Запорізької міської ради та громадськості міста 
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Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за -31, проти -0, утримались -9, не 

голосували -13/ 
   

66. СЛУХАЛИ: Про зобов'язання виконавчого комітету Запорізької 

міської ради надати доручення комунальним 

підприємствам міста Запоріжжя провести відповідну 

технічну ревізію та інвентаризацію внутрішньо 

будинкових систем газопостачання житлового фонду 

міста Запоріжжя, який знаходився у власності Запорізької 

міської ради та віданні комунальних та інших 

підприємств (балансоутримувачів, управителів) 

визначених ЗМР. 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 24, проти - 0, утримались - 16, 

не голосували - 13/ 
   

67.  Різне 
 ВИСТУПИЛИ: Ращепкін Сергій Володимирович - директор КП 

"Запоріжремсервіс" 
  Польовий Сергій Якович - директор департаменту з 

управління житлово комунальним господарством міської 

ради 
  Власюк Олександр Олександрович - начальник 

управління з транспортного забезпечення та зв'язку 

міської ради 
  Лобко Вадим Ігорович - заступник начальника Інспекції з 

благоустрою міської ради 
  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 
  протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 

Міський голова 
 

В.В.Буряк 

 


