
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №41 

сорок першої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 26 червня 2019 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №41 

м.Запоріжжя 26.06.2019 

засідання почалось о 11 годині 09 хвилин 

засідання закінчилось о 18 годині 25 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 51 

  запрошені 40 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 

 ВИСТУПИВ: Буряк В.В. - міський голова 
  Заява Зайцева Вячеслава Олексійовича - депутат міської 

ради 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок першої  сесії 

міської ради сьомого скликання (за основу) 
 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного сорок першої сесії міської 

ради питання: 
 1. Про секретаріат сорок першої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію сорок першої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію сорок першої сесії міської ради. 
 4. Про План роботи Запорізької міської ради на друге 

півріччя 2019 року. 
 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) . 
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 6. 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) . 
 7. 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)"  

 8. 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) . 
 9. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№35 "Про затвердження міської програми "Програма 

охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 

2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)". 
 10. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№28 "Про затвердження міської програми "Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки" . 
 11. 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). 
 12. 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) .   

 13. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році", затвердженої 

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

 14. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№57 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами) . 
 15. Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами) . 
 16. Про затвердження Положення про комунальний заклад 

"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Затишна 

домівка" Запорізької міської ради . 
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 17. Про підтримку петиції щодо збереження водонапірної 

вежі. 
 18. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №21 першого 

поверху (літ. А-3) площею 86,0 кв.м по вул.Синенка 

Сергія, буд. 51 до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу. 
 19. Про надання дозволу гр.Кривов'язовій О.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров.Понтонному (буд.) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 20. Про відмову в наданні  дозволу гр.Кривов'язовій О.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров.Понтонному (буд.) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 21. Про надання дозволу гр.Кобзарю К.Ф. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров.Понтонному (буд.) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 22. Про відмову в наданні дозволу гр.Кобзарю К.Ф. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Понтонному (буд.) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 23. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя мережі зовнішнього освітлення по 

пр.Металургів,8-А від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ДЕВЕЛОПМЕНТ". 
 24. 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. 
   
 25. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
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 26. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (1-2). 
 27. Різне. 
   

  Результати голосування: за - 44, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1 

   
 ВИСТУПИЛИ : Буряк В.В. - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з порядку денного №11 

  Результати голосування: за - 33, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 11 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
  1. 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 – 42, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

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

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 19.12.2018 №31 (зі змінами). 
   Результати голосування: за – 42, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  3. 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). 
   Результати голосування: за – 41, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  4. 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). 
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   Результати голосування: за - 42 проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  5. Про внесення змін до Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в 

кредитно-фінансових установах кредитами, що 

надаються об'єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 

кооперативам на реалізацію енергозберігаючих 

проектів в житлово-комунальному господарстві на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 20.12.2017 №41 (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 42 проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  6. Про внесення змін до рішення міської ради від 

21.12.2016 №30 "Про затвердження міської цільової 

програми "Безпечне місто Запоріжжя" . 
 ВИСТУПИЛИ:  Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
   Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 
   Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
   Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів   

УКРОП" 
   Гординський Віктор Георгійович - депутат міської 

ради від фракції "Нова політика" 
   Результати голосування: за - 31, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 12 
 

  7. 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 - 34, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 8 
 

    
  8. Про внесення змін до міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 
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Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 

2018-2021 роки", затвердженої рішенням міської 

ради від 28.03.2018 №43 (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 34, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 7 
 

  9. Про здійснення місцевого запозичення до бюджету 

міста. 
   Результати голосування: за - 34, проти - 4, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  10. Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.09.2018 №25 "Про надання місцевої гарантії" 

(зі змінами). 
   Результати голосування: за - 33, проти - 3, 

утримались - 0, не голосували - 9 
 

  11. Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя тротуарів від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 
   Результати голосування: за - 35, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 10 
 

  12. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - ковзанки зі штучним льодом площею 

207,6 кв.м по вул.Лермонтова, 9 до переліку об'єктів, 

що підлягають приватизації шляхом викупу. 
   Результати голосування: за - 32, проти - 2, 

утримались 2- , не голосували - 11 
 

  13. Про внесення змін до Положень виконавчих органів 

Запорізької міської ради та визнання таким, що 

втратило чинність рішення Запорізької міської ради 

від 29.08.2018 №50 "Про присвоєння та зміни 

поштових адрес об'єктам нерухомого майна в 

м.Запоріжжя і затвердження Положення про 

департамент реєстраційних послуг Запорізької 

міської ради" в частині. 
   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 5 
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  14. Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя квартири №30 

по вул.Військбуд,67 від Головного управління 

Національної гвардії України та подальше її 

використання. 
   Результати голосування: за - 38, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 7 
 

  15. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення XXV першого 

поверху (літ. А-9) площею 592,0 кв.м по пр. 

Соборному, буд.133 до переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації шляхом викупу. 
   Результати голосування: за - 35, проти - 1, 

утримались - 2, не голосували - 10 
 

  16. Про надання дозволу гр.Муранець О.Г. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

(зміна цільового призначення) земельної ділянки на 

перехрещенні вул.Космічної, Вагонної, 

пров.Оранжерейного для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
   Результати голосування: за - 27, проти - 2, 

утримались - 4, не голосували - 15 
 

  17. Про відмову в наданні дозволу гр.Муранець О.Г. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

(зміна цільового призначення) земельної ділянки на 

перехрещенні вул.Космічної, Вагонної, 

пров.Оранжерейного для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
   Результати голосування: за - 32, проти - 0, 

утримались - 6, не голосували - 10 
 

  18. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(3-89). 
   Результати голосування: за - 34, проти - 0, 

утримались - 6, не голосували - 8 
 



9 

  19. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 29.05.2019 №47. 
   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 6 
 

  20. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Перша ливарна, 48, вул.Перемоги, 95б, 117а 

вул.Історична, 39, 49 вул.Куликовська, 27, 

вул.Каховська, 26 та частини нежитлового 

приміщення за адресою:  вул.Фільтрова, 25. 
   Результати голосування: за - 38, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 8 
 

  21. 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 - 32, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 13 
 

  22. Про підвищення посадових окладів на 15% 

педагогічним працівникам закладів та установ 

освіти, які фінансуються за рахунок міського 

бюджету. 
   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 6 
 

  23. Про розвиток бібліотек міста Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 37, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 11 
 

  24. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України про вжиття 

невідкладних заходів щодо збереження системи 

надання вторинної та третинної медичної допомоги 

населенню України. 
   Результати голосування: за - 35, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 12 
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  25. Про мораторій щодо ліквідації трамвайних 

сполучень у Заводському районі. 
   Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
   Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 3 
 

  26. Про надання допомоги Головіну А.М. на лікування. 
   Результати голосування: за - 46, проти-  0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  27. Про надання допомоги Єрьоміній М.А. на лікування. 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  28. Про надання допомоги Степанченку Ю.О. на 

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

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  29. Про надання допомоги Кулебі В.В. на лікування 

сина Тоцького А.В. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  30. Про надання допомоги Пишинському О.І. на 

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

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  31. Про надання допомоги Деркач С.О. на лікування. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  32. Про надання допомоги Гудкову А.О. на лікування 

дружини Похиленко С.Г. 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  33. Про надання допомоги Зизкун О.М. на лікування. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
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  34. Про надання допомоги Маймістовій Н.О. на 

лікування чоловіка Сумбаєва Е.Д. 
   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

  35. Про надання допомоги Свіріденко Н.О. на лікування 

доньки Свіріденко В.Є. 
   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  36. Про надання допомоги Фітіскіній А.В. на лікування 

сина Фітіскіна М.К. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  37. Про надання допомоги Рончковській Ю.О. на 

лікування чоловіка Рончковського М.В. 
   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

 ВИСТУПИЛИ:  Пропозиція включити до порядку денного питання 
   Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 
  38. Про надання допомоги Єрмоленку Ю.Г. на 

лікування 

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

   Маляренко Андрій Євгенович - депутат міської ради 

від фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
  39. Про надання допомоги Соломко Г.В. на лікування 

матері Соломко О.М.  

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

   Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
  40. Про надання допомоги Мозуль Я.О. на лікування 

сина Мозуля Н.М. 
    
   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 8 
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 ВИСТУПИВ: 

Буряк В.В. 

Після погоджувальної ради пропозиції: 

   1. Розглянути додаткові питання №26-40 в першу 

чергу  
  результати голосування: за - 46, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 2 
     2. Розглянути додаткове питання №1-10 перед з 

питанням № 13 основного порядку денного  

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

не голосувало - 2 
     3. Розглянути додаткове питання №18 разом з 

питанням № 26 основного порядку денного  
  результати голосування: за - 39, проти - 0, утрималось - 5, 

не голосувало - 5 
   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок першої  сесії 

міської ради  сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат сорок першої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію сорок першої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію сорок першої сесії міської ради. 
 4. Про надання допомоги Головіну А.М. на лікування. 
 5. Про надання допомоги Єрьоміній М.А. на лікування. 
 6. Про надання допомоги Степанченку Ю.О. на лікування. 
 7. Про надання допомоги Кулебі В.В. на лікування сина 

Тоцького А.В. 
 8. Про надання допомоги Пишинському О.І. на лікування.  

 9. Про надання допомоги Деркач С.О. на лікування.  

 10. Про надання допомоги Гудкову А.О. на лікування 

дружини Похиленко С.Г. 
 11. Про надання допомоги Зизкун О.М. на лікування. 
 12. Про надання допомоги Маймістовій Н.О. на лікування 

чоловіка Сумбаєва Е.Д. 
 13. Про надання допомоги Свіріденко Н.О. на лікування 

доньки Свіріденко В.Є. 
 14. Про надання допомоги Фітіскіній А.В. на лікування сина 

Фітіскіна М.К. 
 15. Про надання допомоги Рончковській Ю.О. на лікування 

чоловіка Рончковського М.В. 
 16. Про надання допомоги Єрмоленку Ю.Г. на лікування  

 17. Про надання допомоги Соломко Г.В. на лікування матері 

Соломко О.М.  

 18. Про надання допомоги Мозуль Я.О. на лікування сина 

Мозуля Н.М. 
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 19. Про План роботи Запорізької міської ради на друге 

півріччя 2019 року. 
 20. 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) . 
 21. 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) . 
 22. 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)"  

 23. 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) . 
 24. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№35 "Про затвердження міської програми "Програма 

охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 

2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)". 
 25. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№28 "Про затвердження міської програми "Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки" . 
 26. 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) .   

 27. 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)  . 
   
 28. Про внесення змін до Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №31 (зі змінами). 
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 29. 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). 
 30. 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). 
 31. Про внесення змін до Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових 

установах кредитами, що надаються об'єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 

енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному 

господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №41 (зі змінами). 
 32. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя" . 
 33. 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). 
 34. 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). 
 35. Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста. 
 36. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2018 

№25 "Про надання місцевої гарантії" (зі змінами).  

 37. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році", затвердженої 

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

 38. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№57 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами) . 
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 39. Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами) . 
 40. Про затвердження Положення про комунальний заклад 

"Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Затишна 

домівка" Запорізької міської ради . 
 41. Про підтримку петиції щодо збереження водонапірної 

вежі. 
 42. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №21 першого 

поверху (літ. А-3) площею 86,0 кв.м по вул.Синенка 

Сергія, буд. 51 до переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу. 
 43. Про надання дозволу гр.Кривов'язовій О.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров.Понтонному (буд.) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 44. Про відмову в наданні  дозволу гр.Кривов'язовій О.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров.Понтонному (буд.) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 45. Про надання дозволу гр.Кобзарю К.Ф. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров.Понтонному (буд.) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 46. Про відмову в наданні дозволу гр.Кобзарю К.Ф. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Понтонному (буд.) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 47. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя мережі зовнішнього освітлення по 

пр.Металургів,8-А від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ДЕВЕЛОПМЕНТ". 
 48. 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. 
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 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 (1-2). 
 51. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(3-89). 
 52. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м. Запоріжжя тротуарів від ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ЗАПОРІЖВОГНЕ- 

ТРИВ". 
 53. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - ковзанки зі штучним льодом площею 207,6 

кв.м по вул.Лермонтова, 9  до переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації шляхом викупу. 
 54. Про внесення змін до Положень виконавчих органів 

Запорізької міської ради та визнання таким, що втратило 

чинність рішення Запорізької міської ради від 29.08.2018 

№50 "Про присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам 

нерухомого майна в м.Запоріжжя і затвердження 

Положення про департамент реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради" в частині. 
 55. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя квартири №30 по вул.Військбуд,67 

від Головного управління Національної гвардії України 

та подальше її використання. 
 56. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення XXV першого 

поверху (літ. А-9) площею 592,0 кв.м по пр. Соборному, 

буд.133 до переліку об'єктів, що підлягають приватизації 

шляхом викупу. 
 57. Про надання дозволу гр.Муранець О.Г. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки на перехрещенні 

вул.Космічної, Вагонної, пров.Оранжерейного для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 58. Про відмову в наданні дозволу гр.Муранець О.Г. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

(зміна цільового призначення) земельної ділянки на 

перехрещенні вул.Космічної, Вагонної, 
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пров.Оранжерейного для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 
 59. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 29.05.2019 №47. 
 60. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Перша 

ливарна, 48, вул.Перемоги, 95б, 117а вул.Історична, 39, 49 

вул.Куликовська, 27, вул.Каховська, 26 та частини 

нежитлового приміщення за адресою:  вул.Фільтрова, 

25. 
 61. 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). 
 62. Про підвищення посадових окладів на 15% педагогічним 

працівникам закладів та установ освіти, які фінансуються 

за рахунок міського бюджету. 
 63. Про розвиток бібліотек міста Запоріжжя. 
 64. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України про вжиття невідкладних заходів щодо 

збереження системи надання вторинної та третинної 

медичної допомоги населенню України. 
 65. Про мораторій щодо ліквідації трамвайних сполучень у 

Заводському районі. 
 66. Різне. 
   

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

не голосували - 3 

   

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 
  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат сорок першої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4/ 
   

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 8/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію сорок першої сесії міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 6/ 
   

 ВИСТУПИВ: Зломинога Валерій Михайлович - директор департаменту  

правового забезпечення міської ради 
   
   СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

  протокольне доручення Власюку Олександру 

Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку міської ради 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Золотарьову Глібу 

Анатолійовичу начальнику управління з питань 

екологічної безпеки міської ради;  

до відома Новак Наталії Володимирівні - директору 

департаменту економічного розвитку міської ради 

  Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  протокольне доручення Согоріну Андрію  

Анатолійовичу - депутату міської ради від фракції 
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"Солідарність";  

протокольне доручення Зайцеву Вячеславу Олексійовичу   

депутату міської ради, позафракційний  

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Звегінцев Андрій Вікторович - голова районної 

адміністрації міської ради по Вознесенівському району 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію 

Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 
  пропозицією надання слова Чиркову Андрію 
  Результати голосування: за - 15, проти - 1, утримались - 

11, не голосували – 23 не прийнято 
   
   СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи сорок першої  сесії 

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

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0, не 

голосували - 4// 
   
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  Про блочне голосування додаткових питань № 26-40 
  результати голосування: за - 45, проти - 0, утримались –0, 

не голосувало – 5 
  Блочне голосування додаткових питань № 26-40 
   
  результати голосування: за - 46, проти - 0, утримались –0, 

не голосувало – 4 

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Головіну А.М. на лікування. 
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 ДОПОВІДАЧ: Полюсов Василь Вячеславович - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Єрьоміній М.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Вєдєнєєв Олександр Євгенович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Степанченку Ю.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кулебі В.В. на лікування сина 

Тоцького А.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: / 
   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пишинському О.І. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Деркач С.О. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Кальцев Володимир  Федорович - депутат міської ради 

від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: / 
   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гудкову А.О. на лікування 

дружини Похиленко С.Г. 
 ДОПОВІДАЧ: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: / 
   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Зизкун О.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: / 

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Маймістовій Н.О. на лікування 

чоловіка Сумбаєва Е.Д. 
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 ДОПОВІДАЧ: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: / 
   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Свіріденко Н.О. на лікування 

доньки Свіріденко В.Є. 
 ДОПОВІДАЧ: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: / 
   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Фітіскіній А.В. на лікування сина 

Фітіскіна М.К. 
 ДОПОВІДАЧ: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: / 
   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Рончковській Ю.О. на лікування 

чоловіка Рончковського М.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: / 
   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Єрмоленку Ю.Г. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: / 
   

17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Соломко Г.В. на лікування матері 

Соломко О.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Маляренко Андрій Євгенович  - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: / 
   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Мозуль Я.О. на лікування сина 

Мозуля Н.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: / 
   

19. СЛУХАЛИ: Про План роботи Запорізької міської ради на друге 

півріччя 2019 року. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за - 45, проти - 0, утримались -0 , 

не голосували - 5/ 
   

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) . 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за -43, проти -0, утримались -2, не 

голосували -5/ 
   

21. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за -  44, проти -0, утримались - 0, 

не голосували - 6/ 
   

22. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 8/ 
   

23. 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) . 
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 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка Клець Ірини Миколаївни - депутат 

міської ради - позафракційна  

результати голосування: за - 40, проти - 0, утримались  0, 

не голосували - 10 прийнята  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за -45, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№35 "Про затвердження міської програми "Програма 

охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 

2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за -42, проти -0, утримались -0, не 

голосували -8/ 
   

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

№28 "Про затвердження міської програми "Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки" . 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 6/ 
   

26. 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 26 додається: за -3 9, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 8/ 
   

27. 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)  . 
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 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 7/ 
   

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 - 45, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 5/ 
   

29. СЛУХАЛИ: 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). 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 4/ 
   

30. 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: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 8/ 
   

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових 
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установах кредитами, що надаються об'єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 

енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному 

господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №41 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

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

не голосували - 8/ 
   

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя" . 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 9/ 
   

33. 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: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за -4 1, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 5/ 
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34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2021 

роки", затвердженої рішенням міської ради від 28.03.2018 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Папач Юрій Володимирович - генеральний директор 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 3/ 
   

35. СЛУХАЛИ: Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 31, проти - 1, утримались - 7, 

не голосували - 13/ 
   

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2018 

№25 "Про надання місцевої гарантії" (зі змінами).  
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 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за - 33, проти - 0, утримались - 9, 

не голосували - 10/ 

37. 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: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край" 

  редакційна правка депутатів  

результати голосування: за - 44, проти - 0, утримались   

0, не голосували - 8  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

 ВИСТУПИВ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 
  Пропозиція включити до порядку денного додатково 

питання 
  «Про покриття дефіциту бюджету міста» 
  результати голосування: за – 37, проти - 5, утримались   

2, не голосували - 7   
   
 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
  Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 
  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

38. СЛУХАЛИ: Про покриття дефіциту бюджету міста 

 ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: / за - 36, проти - 4, утримались - 3, 

не голосували - 8/ 

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

№57 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами) . 
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 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 7, 

не голосували - 1/ 

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Громадський 

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

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 
   

41. 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 40 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 
   

42. СЛУХАЛИ: Про підтримку петиції щодо збереження водонапірної 

вежі. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 
   

43. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №21 першого 

поверху (літ. А-3) площею 86,0 кв.м по вул.Синенка 

Сергія, буд. 51 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 42 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 8/ 
   

44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Кривов'язовій О.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров.Понтонному (буд.) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
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 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 - 0, проти - 14, утримались - 15, 

не голосували - 22/ 
   

45. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні  дозволу гр.Кривов'язовій О.О. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров.Понтонному (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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -34, проти -0, утримались -2, не 

голосували -15/ 
   

46. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Кобзарю К.Ф. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров.Понтонному (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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 0, проти - 12, утримались - 16, 

не голосували - 25/ 
   

47. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу гр.Кобзарю К.Ф. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Понтонному (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 

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за - 34, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 14/ 
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48. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя мережі зовнішнього освітлення по 

пр.Металургів,8-А від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА ДЕВЕЛОПМЕНТ". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 8/ 
   

49. СЛУХАЛИ: 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. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 27, проти - 0, утримались -2 , 

не голосували - 22/ 
   

50. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

  протокольне доручення Пидоричу Руслану 

Олександровичу - секретарю міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 9/ 
   

51. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(1-89). 
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 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається: за - 38, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 9/ 
   

52. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя тротуарів від ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖВОГНЕ-

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

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 5/ 
   

53. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної 

власності - ковзанки зі штучним льодом площею 207,6 

кв.м по вул.Лермонтова, 9  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 47 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 6/ 
   

54. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положень виконавчих органів 

Запорізької міської ради та визнання таким, що втратило 

чинність рішення Запорізької міської ради від 29.08.2018 

№50 "Про присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам 

нерухомого майна в м.Запоріжжя і затвердження 

Положення про департамент реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради" в частині. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 3/ 
   

55. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя квартири №30 по вул.Військбуд,67 
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від Головного управління Національної гвардії України 

та подальше її використання. 

   
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 4/ 
   

56. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення XXV першого 

поверху (літ. А-9) площею 592,0 кв.м по пр. Соборному, 

буд.133 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 50 додається: за -  34, проти -0, утримались -5, 

не голосували - 12/ 
   

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Муранець О.Г. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення (зміна цільового 

призначення) земельної ділянки на перехрещенні 

вул.Космічної, Вагонної, пров.Оранжерейного 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 - 12, утримались - 5, 

не голосували - 20/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу гр.Муранець О.Г. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

(зміна цільового призначення) земельної ділянки на 

перехрещенні вул.Космічної, Вагонної, 

пров.Оранжерейного для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 
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 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

   
 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 31, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 15/ 
   

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

від 29.05.2019 №47. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

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

не голосували -7 / 
   

60. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Перша 

ливарна, 48, вул.Перемоги, 95б, 117а вул.Історична, 39, 49 

вул.Куликовська, 27, вул.Каховська, 26 та частини 

нежитлового приміщення за адресою:  вул.Фільтрова, 

25. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за -38, проти -0, утримались -4, не 

голосували -8/ 
   

61. 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: Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 5, проти - 2, утримались - 21, 

не голосували - 22/ 
   

62. СЛУХАЛИ: 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" 



34 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 16, проти - 2, утримались - 20, 

не голосували - 12/ 
   

63. СЛУХАЛИ: Про розвиток бібліотек міста Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували -3 / 
   

64. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України про вжиття невідкладних заходів щодо 

збереження системи надання вторинної та третинної 

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

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 31, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 18/ 
   

65. СЛУХАЛИ: Про мораторій щодо ліквідації трамвайних сполучень у 

Заводському районі. 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИСТУПИЛИ: Кривцов Андрій  Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
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  Полухін Володимир Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  протокольне доручення Зломинозі Валерію 

Михайловичу - директору департаменту правового 

забезпечення міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за -25, проти -2, утримались -8, не 

голосували -16/ 
   

 ВИСТУПИЛИ: Губіна Оксана  Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції "Наш край"  

  пропозиція Прасла Михайла  Вікторовича - депутата 

міської ради від фракції "Українське об'єднання патріотів  

«УКРОП» 

  включити до порядку денного питання: 

  «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»  

  результати голосування: за - 31, проти - 0, утримались   

0, не голосували – 17 пропозиція не прийнята 

   

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Пропозиція включити до порядку денного питання: 

67.  «Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б., Голови 

Служби безпеки України Грицака В.С. та Генерального 

прокурора України Луценка Ю.В. щодо незадовільної 

роботи правоохоронних органів міста Запоріжжя в 

боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів» 

  результати голосування: за - 42, проти - 0, утримались   

0, не голосували – 6   

  редакційна правка щодо зміни назви  

  результати голосування: за - 39, проти - 0, утримались   

0, не голосували – 8   
 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: / за - 39, проти - 0, утримались -   

0, не голосували – 8   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
   

69. СЛУХАЛИ: Різне. 
 ВИСТУПИЛИ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Пшеничний Олександр Миколайович - голова районної 

адміністрації міської ради по Хортицькому району 

  Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Ращепкін Сергій Володимирович - директор КП 

"Запоріжремсервіс" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

   
 ВИРІШИЛИ: /інформацiю прийняти до вiдома/ 
   

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


