
Додаткові питання, 

які плануються для включення до порядку денного  

сорокової сесії міської ради 29.05.2019 

 

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2019 №52 «Про 

внесення змін до міської цільової програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 28.03.2018 №43 (зі змінами) (ПРОЕКТ №54).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

2. Про внесення змін до міської цільової програми запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №34 (зі змінами) (ПРОЕКТ №40) (варіант 2). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

3. Про надання комунальному підприємству «Водоканал» дозволу на 

оновлення рухомого складу через фінансовий лізинг (ПРОЕКТ №52). 

Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

4. Про надання Концерну «Міські теплові мережі» дозволу на оновлення 

рухомого складу через фінансовий лізинг (ПРОЕКТ №53). 

Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

5. 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) (ПРОЕКТ №43). 

Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

6. Про внесення змін до Міської програми підтримки обдарованої молоді 

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)» (ПРОЕКТ №44). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

7. Про відмову від першочергового права купівлі частин квартир спільного 

заселення за адресами: вул.Волгоградська, 26 вул.Єрмолової, 4, вул.Перемоги, 

95а та частини житлового будинку по пров.Дарвіна, 6 (ПРОЕКТ №41). 

Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського голови з 



2 
 

 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

8. Про внесення доповнень до рішення Запорізької міської ради від 

28.11.2018 №34 «Про впорядкування назв та розташування урбанонімів на 

території міста Запоріжжя» (ПРОЕКТ №30). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

9. Про затвердження Переліку найменувань урбанонімів на території міста 

Запоріжжя (ПРОЕКТ №31).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

10. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя квартири №103 по пр.Металургів, 8а від 

Управління Служби Безпеки України в Запорізькій області  (ПРОЕКТ №32). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

11. Про найменування вулиці Лозова в Шевченківському району міста 

Запоріжжя (ПРОЕКТ №34).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

12. Про найменування вулиці Безіменної в Шевченківському районі міста 

Запоріжжя  (ПРОЕКТ №35). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

13. Про підтримку електронної петиції про вулицю Андрія Лободи у 

Запоріжжі (ПРОЕКТ №36). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

14. Про затвердження Положення про відділ охорони культурної 

спадщини Запорізької міської ради (ПРОЕКТ №37). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

15. Про участь КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» у спільному 

проекті Міністерства інфраструктури України, Глобального інфраструктурного 

фонду (GIF), Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) (ПРОЕКТ №55).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

16. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (3-87) (ПРОЕКТ №42). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 
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17. Про підтримку електронної петиції щодо запуску муніципального 

автобусного маршруту №3 «4-й Південний мкрн - Аеропорт» (через 

пр.Моторобудівників) (ПРОЕКТ №45). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

18. Про підтримку електронної петиції №4687 «Петиція, щодо 

впровадження комунального великогабаритного громадського транспорту до 

зупинки Міжнародний Аеропорт місто Запоріжжя» (ПРОЕКТ №46). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

19. Про підтримку петиції щодо будівництва в м.Запоріжжя бетонного 

скейт-парку (ПРОЕКТ №51). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

20. Про припинення Запорізького загальноосвітнього навчально-

виховного комплексу «Молодь» Запорізької міської ради Запорізької області, 

Хортицького районного навчального центру допризовної підготовки, 

Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 Запорізької міської ради 

Запорізької області шляхом злиття у Хортицький академічний ліцей Запорізької 

міської ради Запорізької області (ПРОЕКТ №47). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

21. Про припинення Запорізького навчально-виховного комплексу 

«Освіта» Запорізької міської ради Запорізької області шляхом його приєднання 

до Запорізького навчально-виховного комплексу «Вибір» Запорізької міської 

ради Запорізької області та зміну найменування Запорізького навчально-

виховного комплексу «Вибір» Запорізької міської ради Запорізької області 

(ПРОЕКТ №48). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

22. Про припинення Державного комунального районного навчального 

центру з допризовної підготовки юнаків шляхом його приєднання до Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23 Запорізької міської ради Запорізької 

області та зміну найменування Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №23 Запорізької міської ради Запорізької області (ПРОЕКТ №49). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

23. Про Програму побудови та функціонування системи автоматизованого 

спостереження (моніторингу) за вмістом забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, станом поверхневих вод та ґрунтів, у м.Запоріжжя 

(ПРОЕКТ №20). 
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Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції «Солідарність». 

24. Про встановлення додаткових премій у розмірі 50% від посадового 

окладу штатним працівникам комунальних підприємств та закладів спортивного 

профілю м.Запоріжжя за професійну майстерність, забезпечення високоякісного 

навчально-тренувального процесу, підготовку висококваліфікованих 

спортсменів до складу збірних команд міста, області та України (ПРОЕКТ №38). 

Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від фракції 

«Українське об'єднання патріотів - УКРОП». 

25. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента 

України Зеленського В.О. щодо призначення голови Запорізької обласної 

державної адміністрації та керівників територіальних органів виконавчої влади 

в Запорізькій області з урахуванням принципу територіальності (ПРОЕКТ №39). 

Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від фракції 

«Українське об'єднання патріотів - УКРОП». 

26. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Міністра оборони 

України щодо надання згоди на припинення права користування земельною 

ділянкою площею 1294,7 га, раніше наданою військовій частині 32950 рішенням 

виконавчого комітету Запорізької міської ради народних депутатів №88/13 від 

10.03.1983 «Про затвердження меж земельної ділянки військовій частині 32950 

га в районі станції «Мокра» та передачі її до земель Запорізької міської ради». 

Доповідач: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції «Опозиційний блок», голова постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних 

відносин. 

27. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України стосовно 

прискорення розгляду та прийняття проекту Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» щодо скасування пені та 

встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні 

послуги (номер та дата реєстрації: 10108-1 від 14.03.2019)». 

Доповідач: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції «Опозиційний блок». 

28. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента 

України щодо створення робочої групи з числа представників НКРЕКП, 

Міненерговуглепром, депутатів Запорізької міської ради та громадськості міста 

Запоріжжя. 

Доповідач: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний. 

29. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №105 «Про 

затвердження Порядку проведення капітальних ремонтів спільного майна у 
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багатоквартирних житлових будинках м.Запоріжжя на умовах співфінансування 

в 2019 році» (зі змінами)». 

Доповідач: Бєлий Микола Іванович - депутат Запорізької міської ради, 

депутатська фракція «Солідарність».  

30. Про підвищення посадових окладів на 15% педагогічним працівникам 

закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок міського бюджету. 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції «Солідарність». 

31. Про надання допомоги Мірошниченку В.Ю. на лікування (ПРОЕКТ 

№33/1).  

Доповідач: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції «Солідарність» 

32. Про надання допомоги Мурадовій Т.Б. на лікування (ПРОЕКТ №33/2).  

Доповідач: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від фракції 

«Об'єднання «Самопоміч». 

33. Про надання допомоги Турченко Т.Ю. на лікування (ПРОЕКТ №33/3).  

Доповідач: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО «Батьківщина». 

34. Про надання допомоги Білоусову С.М. на лікування (ПРОЕКТ №33/4).  

Доповідач: Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від фракції 

«Опозиційний блок». 

35. Про надання допомоги Нікітіній Д.В. на лікування матері Нікітіної Н.В. 

(ПРОЕКТ №33/5). 

Доповідач: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради від 

фракції «Нова політика». 

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

Доповідач: Кобзарюк Олександр Олександрович - депутат міської ради від 

фракції «Солідарність». 

 


