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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №42 

м.Запоріжжя 28.08.2019 

засідання почалось о 11 годині 10 хвилин 

засідання закінчилось о 22 годині 30 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 50 

  запрошені 25 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 ВИСТУПИЛИ: Кондратенко Андрій Миколайович – інформація 

Запорізької міської виборчої комісії Запорізької міської 

ради 

   

 1.  Бутенко Ірина Олександрівна – керівник місцевої 

прокуратури №1 

  Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

   

 2.  Шелудяков Сергій Вікторович – заступник керівника 

місцевої прокуратури №2 
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  Прасол Михайло  Вікторович   депутат міської ради від 

фракції «Українське об'єднання патріотів «УКРОП» 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

   

 3.  Прихожанов Валерій Олександрович - керівник  місцевої 

прокуратури №3 

  Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

   

 4.  Фомичев Олег Миколайович – начальник Дніпровського 

відділу поліції ГУНП в Запорізькій області 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

  Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
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 ДОПОВІДАЧ Буряк Володимир.Вікторович  - міський голова 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок другої сесії 

міської ради сьомого скликання (за основу) 

 1. Про секретаріат сорок другої сесії міської ради. 

 2. Про лічильну комісію сорок другої сесії міської ради. 

 3. Про редакційну комісію сорок другої сесії міської ради. 

 4. Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 (зі змінами) . 

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

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

2021 роки", затверджених рішенням Запорізької міської 

ради від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" (зі змінами)  

 6. Про внесення змін до рішення 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). 

 7. 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) . 

 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№28 "Про затвердження міської програми "Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки "(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 розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 
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2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) . 

 12. Про затвердження Програми комплексного озеленення 

міста Запоріжжя на 2019-2029 роки "Зелене місто". 

 13. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№55 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2019 рік". 

 14. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році", затвердженої 

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

 15. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№57 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами) . 

 16. «Про надання згоди територіальної громади м.Запоріжжя 

в особі Запорізької міської ради, як співвласника частки у 

праві спільної часткової власності нежитлового 

приміщення VII по вул.Європейська, 21 на передачу 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОДЖЕРС» частки приміщення 

VII, яке належить йому на праві спільної часткової 

власності, як вкладу до статутного капіталу» 

 17. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя квартир 

від Управління Служби безпеки України в Запорізькій 

області. 

 18. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення № VI першого поверху (літ. А-

5) площею 259,0 кв.м по бул.Шевченка, буд.66 до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу. 

 19. 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). 

 20. 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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 21. Про надання дозволу гр.Шингур А.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Військбуд, поряд з церквою, навпроти території 

АТП по вул.Військбуд, 20-б для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 22. Про відмову в наданні дозволу гр.Шингур А.М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Військбуд, поряд з церквою, 

навпроти території АТП по вул.Військбуд, 20-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 23. Про затвердження переліку земельних ділянок, право 

оренди яких пропонується для продажу на земельних 

торгах (у формі аукціону) окремими лотами та надання 

дозволу на виготовлення документації із землеустрою. 

 24. Про кабельні лінії, які живлять житловий будинок №1А 

по вул.Узбекистанська в м.Запоріжжя. 

 25. Про визначення на конкурсних засадах юридичної особи, 

яка здійснюватиме збирання та перевезення побутових 

відходів спеціально обладнаними для цього 

транспортними засобами на території міста Запоріжжя. 

 26. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 20.12.2013 №19 "Про безпечну експлуатацію об'єктів 

дрібнороздрібної торговельної мережі". 

 27. Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької 

міської ради від 22.11.2017 №36 "Про визначення 

переліку адміністративних послуг, які надаються через 

філії Центру надання адміністративних послуг в 

м.Запоріжжя" . 

 28. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018 

№31 "Про затвердження плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік". 

 29. Про рішення Запорізької міської ради від 26.02.2016 №11. 

 30. Про внесення змін до Положення про районну 

адміністрацію Запорізької міської ради по 

Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, 

Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, 

Шевченківському району, затвердженого рішенням 

міської ради від 30.08.2017 №75 

 31. Про мораторій щодо ліквідації трамвайних сполучень у 

Заводському районі. 
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 32. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 

 33. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 

 34. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення №65 першого поверху (літ. А-

9) площею 169,8 кв.м по вул.Ладозькій, буд.8 до переліку 

об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу. 

 35. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлової будівлі (літ.А) інв. №8100505 площею 117,7 

кв.м з замощенням І по вул.Новгородській, буд.24а до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу.   

 36. Різне. 

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

не голосували - 10 

 ВИСТУПИВ : Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

  Пропозиція після погоджувальної ради:  

  Виключити з основного порядку денного питання 

№16 ,№30 

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

не голосували - 11 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 

  1. Про затвердження Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки в новій редакції.  

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  2. Про встановлення премії спеціалістам та робітникам 

комунальних закладів дошкільної освіти.  

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  3. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 31.01.2014 №22 "Про затвердження 

Програми раціонального використання території та 

комплексного містобудівного розвитку міста 

Запоріжжя" зі змінами. 

   Результати голосування: за - 37, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 8 

  4. Про внесення змін до міської цільової програми 
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"Забезпечення належної та безперебійної роботи 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-

2021 роки", затвердженої рішенням міської ради від 

28.03.2018 №43 (зі змінами). 

   Результати голосування: за - 33, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 12 

 

  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 - 44, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

 

  6. 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 - 38, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 9 

 

  7. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 19.12.2018 №52 "Про затвердження 

Програми фінансування деяких заходів щодо 

сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2019 рік". 

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 4 

 

  8. 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 



9 

змінами) . 

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували 3 

 

  9. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 20.12.2017 №43 "Про затвердження 

Програми "Про фінансування природоохоронних 

заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-

2020 роки" (зі змінами) . 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

 

  10. Про затвердження Міської цільової програми 

"Фінансова підтримка комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" на 2019-2021 

роки. 

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 5 

 

  11. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 26.06.2019 №37 "Про покриття дефіциту 

бюджету міста". 

   Результати голосування: за - 38, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 9 

 

  12. Про підтримку участі у реалізації проєкту цільових 

екологічних (зелених) інвестицій "Технічне 

переоснащення (заміна рухомого складу існуючих 

автобусів у Запорізькому комунальному 

підприємстві міського електротранспорту 

"Запоріжелектротранс" електробусами з 

електричними двигунами)". 

   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 2; на голосувало – 5 

 

  13. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) із 

подальшим продажем права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 

    

   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 
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утримались - 2; на голосувало - 5 

 

  14. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 26.06.2019 №46 "Про прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя тротуарів від ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 

   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 3; на голосувало - 6 

 

  15. Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя майна від 

Публічного акціонерного товариства "Запорізький 

металургійний комбінат "Запоріжсталь". 

   Результати голосування: за - 36, проти - 0, 

утримались - 4; на голосувало - 10 

 

  16. Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.12.2018 №99 та до рішення міської ради від 

27.03.2019 №22. 

   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 3; на голосувало - 4 

 

  17. Про підтримку електронної петиції №4678 "Петиція, 

щодо не закриття трамвайних маршрутів №8 та №16 

або перенесення трамвайної колії на нову дорогу". 

   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 2; на голосувало - 5 

 

  18. Про підтримку електронної петиції №4845 "Петиція 

щодо встановлення кондиціонерів в комунальних 

автобусах КП "Запоріжелектротранс" по автобусним 

маршрутам - №17, 18, 29, 38, 39, 56, 59, 72, 94". 

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 1; на голосувало - 4 

  19. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(3-88). 

   Результати голосування: за - 35, проти - 0, 

утримались - 5; на голосувало - 10 

  20. Про надання згоди на приватизацію житлових 
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приміщень в гуртожитку по вул.Возз'єднання 

України, буд.38, що є об'єктом права власності 

територіальної громади міста Запоріжжя. 

   Результати голосування: за - 39, проти - 0, 

утримались - 4; на голосувало - 7 

 

  21. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Українська, 2 вул.Чарівна, 42, вул.Каховська, 26, 

вул.Перемоги, 117а та частини нежитлового 

приміщення за адресою: вул.Дослідна станція, 80. 

   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 4; на голосувало - 3 

 

  22. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 17.12.2015 №5 "Про обрання постійних 

комісій Запорізької міської ради та їх голів". 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1; на голосувало - 3 

 

  23. Про надання допомоги Лютому Г.І. на лікування. 

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0; на голосувало - 5 

 

  24. Про надання допомоги Глуховцю Р.А. на лікування. 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0; на голосувало - 2 

 

  25. Про надання допомоги Піняєвій Н.С. на лікування. 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0; на голосувало - 2 

 

  26. Про надання допомоги Суботіній В.П. на лікування. 

   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0; на голосувало - 3 

  27. Про надання допомоги Морозовій Д.В. на лікування. 

   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0; на голосувало - 3 

 

 ВИСТУПИЛИ:  Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 
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  28. Про надання допомоги Закальській Н.М. на 

лікування  матері Бондаренко М.С. 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0; на голосувало - 2 

 

   Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  29. Про надання допомоги Дутчаку В.М. на лікування  

дружини Дутчак В.В. 

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0; на голосувало - 0 

 

   Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок"   

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  30. Про надання допомоги Полулях О.М. на лікування  

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0; на голосувало - 0 

 

   Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  31. Про надання допомоги Пацюк Л.Я. на лікування  

   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0; на голосувало - 3 

 

  32. Про надання допомоги Хортицькому В.П. на 

лікування  

   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0; на голосувало - 1 

 

   Константинов Олександр - Олександрович   

депутат міської ради від фракції "Солідарність" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  33. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі, станом поверхневих вод та грунтів, у 

м.Запоріжжя 

    

   Результати голосування: за - 29, проти - 0, 
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утримались - 3; на голосувало - 18 

  34. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального 

користування у м.Запоріжжі. 

   Результати голосування: за - 36, проти - 0, 

утримались - 2; на голосувало - 12 

 

   Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської 

ради 

    

 ВИСТУПИВ:  Буряк В.В. - міський голова  

Після погоджувальної ради пропозиції: 

   1.Розглянути додаткові питання №25-34 в першу чергу  

  результати голосування: за - 49, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 1 

     2.Розглянути додаткові питання №1-11 перед 

питанням №14 основного порядку денного 

  результати голосування: за - 49, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 1 

     3.Розлянути додаткове питання №21 разом  з 

питанням №33 основного порядку денного 

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

не голосувало - 8 

     4 Розлянути додаткові питання №13 після №23  

основного порядку денного 

  результати голосування: за - 44, проти - 0, утрималось - 2, 

не голосувало - 4 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок другої  сесії 

міської ради  сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат сорок другої сесії міської ради. 

 2. Про лічильну комісію сорок другої сесії міської ради. 

 3. Про редакційну комісію сорок другої сесії міської ради. 

 4. Про надання допомоги Лютому Г.І. на лікування. 

 5. Про надання допомоги Глуховцю Р.А. на лікування. 

 6. Про надання допомоги Піняєвій Н.С. на лікування. 

 7. Про надання допомоги Суботіній В.П. на лікування. 

 8. Про надання допомоги Морозовій Д.В. на лікування. 

   

 9. Про надання допомоги Закальській Н.М. на лікування 

матері Бондаренко М.С.   
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 10. Про надання допомоги Дутчаку В.М. на лікування  

дружини Дутчак В.В.   

 11. Про надання допомоги Полулях О.М. на лікування.     

 12. Про надання допомоги Пацюк Л.Я. на лікування.   

 13. Про надання допомоги Хортицькому В.П. на лікування.     

 14. 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) . 

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

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

2021 роки", затверджених рішенням Запорізької міської 

ради від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" (зі змінами)  

 16. Про внесення змін до рішення 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). 

 17. 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) . 

 18. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№28 "Про затвердження міської програми "Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки "(зі змінами та 

доповненнями) . 

 19. 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) . 

 20. 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) . 

 21. 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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 22. Про затвердження Програми комплексного озеленення 

міста Запоріжжя на 2019-2029 роки "Зелене місто". 

 23. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№55 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2019 рік". 

 24. Про затвердження Програми "Діти Запоріжжя" на 2019-

2021 роки в новій редакції.  

 25. Про встановлення премії спеціалістам та робітникам 

комунальних закладів дошкільної освіти.  

 26. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 31.01.2014 №22 "Про затвердження Програми 

раціонального використання території та комплексного 

містобудівного розвитку міста Запоріжжя" зі змінами. 

 27. 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). 

 28. 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). 

 29. 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). 

 30. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №52 "Про затвердження Програми 

фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі 

на 2019 рік". 

 31. 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 
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рішенням міської ради від 20.12.2017 №34 (зі змінами) . 

 32. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2018-2020 роки" (зі змінами).  

 33. Про затвердження Міської цільової програми "Фінансова 

підтримка комунального підприємства "Муніципальна 

телевізійна мережа" на 2019-2021 роки. 

 34. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 26.06.2019 №37 "Про покриття дефіциту бюджету 

міста". 

 35. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році", затвердженої 

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

 36. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№57 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами) . 

 37. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя квартир 

від Управління Служби безпеки України в Запорізькій 

області. 

 38. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення № VI першого поверху (літ. А-

5) площею 259,0 кв.м по бул.Шевченка, буд.66 до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу. 

 39. 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). 

 40. 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). 

 41. Про надання дозволу гр. Шингур А.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Військбуд, поряд з церквою, навпроти території 

АТП по вул.Військбуд, 20-б для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 42. Про відмову в наданні дозволу гр. Шингур А.М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Військбуд, поряд з церквою, 

навпроти території АТП по вул.Військбуд, 20-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 43. Про затвердження переліку земельних ділянок, право 

оренди яких пропонується для продажу на земельних 

торгах (у формі аукціону) окремими лотами та надання 

дозволу на виготовлення документації із землеустрою. 

 44. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) із подальшим продажем права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 45. Про кабельні лінії, які живлять житловий будинок №1А 

по вул.Узбекистанська в м.Запоріжжя. 

 46. Про визначення на конкурсних засадах юридичної особи, 

яка здійснюватиме збирання та перевезення побутових 

відходів спеціально обладнаними для цього 

транспортними засобами на території міста Запоріжжя. 

 47. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 20.12.2013 №19 "Про безпечну експлуатацію об'єктів 

дрібнороздрібної торговельної мережі". 

 48. Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької 

міської ради від 22.11.2017 №36 "Про визначення 

переліку адміністративних послуг, які надаються через 

філії Центру надання адміністративних послуг в 

м.Запоріжжя" . 

 49. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018 

№31 "Про затвердження плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік". 

 50. Про рішення Запорізької міської ради від 26.02.2016 №11. 

 51. Про мораторій щодо ліквідації трамвайних сполучень у 

Заводському районі. 

 52. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 

   

 53. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (1-2). 
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 54. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (3-

88). 

 55. Про підтримку участі у реалізації проєкту цільових 

екологічних (зелених) інвестицій "Технічне 

переоснащення (заміна рухомого складу існуючих 

автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

електробусами з електричними двигунами)". 

 56. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 26.06.2019 №46 "Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя тротуарів 

від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 

 57. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя майна від Публічного акціонерного 

товариства "Запорізький металургійний комбінат 

"Запоріжсталь". 

 58. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№99 та до рішення міської ради від 27.03.2019 №22. 

 59. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення №65 першого поверху (літ. А-

9) площею 169,8 кв.м по вул.Ладозькій, буд.8 до переліку 

об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу. 

 60. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлової будівлі (літ.А) інв. №8100505 площею 117,7 

кв.м з замощенням І по вул.Новгородській, буд.24а до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу.   

 61. Про підтримку електронної петиції №4678 "Петиція, 

щодо не закриття трамвайних маршрутів №8 та №16 або 

перенесення трамвайної колії на нову дорогу". 

 62. Про підтримку електронної петиції №4845 "Петиція щодо 

встановлення кондиціонерів в комунальних автобусах КП 

"Запоріжелектротранс" по автобусним маршрутам - №17, 

18, 29, 38, 39, 56, 59, 72, 94". 

 

 63. Про надання згоди на приватизацію житлових приміщень 

в гуртожитку по вул.Возз'єднання України, буд.38, що є 

об'єктом права власності територіальної громади міста 

Запоріжжя. 

 64. Про відмову від першочергового права купівлі частин 
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квартир спільного заселення за адресами: вул.Українська, 

2 вул.Чарівна, 42, вул.Каховська, 26, вул.Перемоги, 117а 

та частини нежитлового приміщення за адресою: 

вул.Дослідна станція, 80. 

 65. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 17.12.2015 №5 "Про обрання постійних комісій 

Запорізької міської ради та їх голів". 

 66. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя 

 67. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у 

м.Запоріжжі. 

 68. Різне. 

   

  Результати голосування: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 0 

   

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

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 

   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію сорок другої сесії міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію сорок другої сесії міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

не голосували - 1/ 

   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

   

  пропозицією надання слова представникам громади 

  1. Ралику Миколі 

  Результати голосування: за - 33, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували – 15 прийнято 

  2. Кириченко С.І. 
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  Результати голосування: за - 29, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували – 16 прийнято 

  3. Капусті Р.В. 

  Результати голосування: за - 29, проти - 0, утримались - 8, 

не голосували – 14 прийнято 

   

 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень 

   

 ВИСТУПИЛИ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

  протокольне доручення Бут Дмитро Валерійович   

заступник голови  районної адміністрації Хортицькому 

району міської ради 

  Кобзарюк Олександр  Олександрович   депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Дорошенко Юрій Леонідович – 

директор комунальне автотранспортне підприємство-

082801 «Комунсантрансекологія» 

  протокольне доручення Зломинозі Валерію Михайловичу   

директору департаменту правового забезпечення міської 

ради 

  протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

  протокольне доручення Малиш Валентині Іванівні -    

заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

  протокольне доручення Омельяновичу Роману 

Анатолійовичу - керуючому справами виконавчого 

комітету міської ради 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Польовий Сергій Якович - директор департаменту з 

управління житлово комунальним господарством міської 

ради 

   

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  протокольне доручення Власюку Олександру 
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Олександровичу - начальнику управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку міської ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  протокольне доручення Забутному Олександру 

Павловичу - директор департаменту комунальної 

власності та приватизації 

  протокольне доручення Протазан Віталію Євгеновичу -  

в.о. начальника інспекції державного архітектурно-

будівельного контролю 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 

  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

  протокольне доручення Омельяновичу Роману 

Анатолійовичу - керуючому справами виконавчого 

комітету міської ради 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Змієнко Віталію Валерійовичу - 

голові районної адміністрації по Дніпровському району 

  протокольне доручення Коноваленко Владиславу 

Яковичу - директору департаменту інфраструктури та 

благоустрою 

  Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ:    1.Ралик Микола 

  протокольне доручення Пидоричу Руслану 

Олександровичу - секретарю міської ради 
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     2.Кириченко С.І.  

     3.Капуста Р.В. 

  протокольне доручення Зломинозі Валерію Михайловичу 

- директору департаменту правового забезпечення 

міської ради 

  протокольне доручення Маляренко Андрій Євгенович -     

депутат міської ради від фракції "Об'єднання 

"Самопоміч" 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи сорок другої сесії 

міської ради сьомого скликання. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 30, проти - 1, утримались - 0, не 

голосували - 19 

   

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Лютому Г.І. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 

   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Глуховцю Р.А. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 

   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Піняєвій Н.С. на лікування. 

   

 ДОПОВІДАЧ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 

   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Суботіній В.П. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: / 

   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Морозовій Д.В. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 

   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Закальській Н.М. на лікування  
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матері Бондаренко М.С.   

 ДОПОВІДАЧ: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: / 

   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Дутчаку В.М. на лікування  

дружини Дутчак В.В.   

 ДОПОВІДАЧ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: / 

   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Полулях О.М. на лікування     

 ДОПОВІДАЧ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: / 

   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пацюк Л.Я. на лікування   

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: / 

   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Хортицькому В.П. на лікування     

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: / 

   

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 (зі змінами) . 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: за -46, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 

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

роки", "Професійна (професійно-технічна) освіта 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 
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голосували -3/ 

   

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 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 16 додається: за -46, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 

   

17. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за -47, проти -0, утримались -1, не 

голосували -3/ 

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

№28 "Про затвердження міської програми "Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки "(зі змінами та 

доповненнями) . 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за -43, проти -0, утримались -5, не 

голосували -3/ 

   

19. 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 
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 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за -43, проти -0, утримались -1, не 

голосували -7/ 

   

20. 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: Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Басова Олексія Юрійовича   депутата 

міської ради від фракції "Нова політика" результати 

голосування: за - 43, проти - 0, утримались - 0, не 

голосували - 8  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4/ 

   

21. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок"  

  Заява оголошення  щодо конфлікту інтересів 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

   

  Вагіс Ольга Анатоліївна - директор департаменту 

фінансової та бюджетної політики міської ради 

  Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 
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фракції "Нова політика" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 

  Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка Воронцова Олександра Васильовича   

депутата міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

Результати голосування за - 31, проти - 8, утримались - 5, 

не голосували - 7 не прийнята  

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за - 39, проти - 6, утримались - 3, 

не голосували - 3/ 

   

22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми комплексного озеленення 

міста Запоріжжя на 2019-2029 роки "Зелене місто". 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

   

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

№55 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2019 рік". 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за -45, проти -0, утримались -2, не 

голосували -4/ 

   

24. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми "Діти Запоріжжя" на 2019-

2021 роки в новій редакції.  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 

   

25. СЛУХАЛИ: Про встановлення премії спеціалістам та робітникам 

комунальних закладів дошкільної освіти.  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 
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не голосували - 2/ 

   

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

від 31.01.2014 №22 "Про затвердження Програми 

раціонального використання території та комплексного 

містобудівного розвитку міста Запоріжжя" зі змінами. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 8, 

не голосували - 4/ 

   

27. 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: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Власюк Олександр Олександрович - начальник 

управління з транспортного забезпечення та зв'язку 

міської ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  Папач Юрій Володимирович - генеральний директор 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

  Кривцов Андрій Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 7, 

не голосували - 4/ 

   

28. СЛУХАЛИ: 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 
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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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 

   

29. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 9, 

не голосували - 1/ 

   

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

від 19.12.2018 №52 "Про затвердження Програми 

фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі 

на 2019 рік". 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 2/ 

31. 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 31 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 2/ 

   

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

від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 
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фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2018-2020 роки" (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Басова Олексія Юрійовича   депутата 

міської ради від фракції "Нова політика" результати 

голосування: за - 31, проти - 1, утримались - 1, не 

голосували - 17 не прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 3/ 

   

33. СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської цільової програми "Фінансова 

підтримка комунального підприємства "Муніципальна 

телевізійна мережа" на 2019-2021 роки. 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 7, 

не голосували - 3/ 

   

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

від 26.06.2019 №37 "Про покриття дефіциту 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" 

  Максимов Володимир Степанович - 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" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за - 39, проти - 1, утримались - 7, 

не голосували - 3/ 

   

35. 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: Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  редакційна правка депутатів 

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

1, не голосували - 4 прийнята; 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Пидорича Руслана Олександровича-  

депутата міської ради від фракції "Нова політика" 

результати голосування за - 44, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 4 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за -45, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 

   

36. 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: Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  редакційна правка депутатів 

результати голосування за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2 прийнята; 

 

  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за -42, проти -0, утримались -6, не 

голосували -2/ 

   

37. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя квартир 

від Управління Служби безпеки України в Запорізькій 

області. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
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голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за - 35, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 9/ 

   

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

нежитлового приміщення № VI першого поверху (літ. А-

5) площею 259,0 кв.м по бул.Шевченка, буд.66 до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 31, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 12/ 

   

39. 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 - 0, проти - 8, утримались - 24, 

не голосували - 15/ 

40. 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). 

   

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за - 38, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 7/ 
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41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Шингур А.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Військбуд, поряд з церквою, навпроти території 

АТП по вул.Військбуд, 20-б 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 - 1, проти - 6, утримались - 28, 

не голосували - 13/ 

   

42. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу гр.Шингур А.М. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул.Військбуд, поряд з церквою, 

навпроти території АТП по вул.Військбуд, 20-б 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 39 додається: за -36, проти -0, утримались -2, не 

голосували -10/ 

   

43. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку земельних ділянок, право 

оренди яких пропонується для продажу на земельних 

торгах (у формі аукціону) окремими лотами та надання 

дозволу на виготовлення документації із землеустрою. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за -40, проти -0, утримались -3, не 

голосували -5/ 

   

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) із подальшим продажем права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
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голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 7/ 

   

45. СЛУХАЛИ: Про кабельні лінії, які живлять житловий будинок №1А 

по вул.Узбекистанська в м.Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 

   

46. СЛУХАЛИ: Про визначення на конкурсних засадах юридичної особи, 

яка здійснюватиме збирання та перевезення побутових 

відходів спеціально обладнаними для цього 

транспортними засобами на території міста Запоріжжя. 

 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" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 

  Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  редакційні правки Наумова Геннадія Борисовича   

депутата міської ради  позафракційний 

     №1 результати голосування: за - 29, проти - 0, 

утримались - 9, не голосували - 10 не прийнята; 

 

   №2 результати голосування: за - 36, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 8  прийнята 

  Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Заява оголошення  щодо конфлікту інтересів  
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  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 1/ 

   

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

від 20.12.2013 №19 "Про безпечну експлуатацію об'єктів 

дрібнороздрібної торговельної мережі". 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 1/ 

   

48. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької 

міської ради від 22.11.2017 №36 "Про визначення 

переліку адміністративних послуг, які надаються через 

філії Центру надання адміністративних послуг в 

м.Запоріжжя" . 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 

   

49. 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 46 додається: за -47, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 

   

50. СЛУХАЛИ: Про рішення Запорізької міської ради від 26.02.2016 №11. 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 6/ 

51. СЛУХАЛИ: Про мораторій щодо ліквідації трамвайних сполучень у 

Заводському районі. 

 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 
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від фракції "Солідарність" 

  редакційна правка Москаленко Володимира 

Анатолійовича - депутата міської ради від фракції ВО 

"Батьківщина"  

результати голосування: за - 22, проти - 0, утримались   

16, не голосували - 10  не прийнята 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за - 35, проти - 0, утримались - 9, 

не голосували - 4/ 

   

52. 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: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 59 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 9/ 

53. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (1-88) 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 60 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 8/ 

   

54. СЛУХАЛИ: Про підтримку участі у реалізації проєкту цільових 

екологічних (зелених) інвестицій "Технічне 

переоснащення (заміна рухомого складу існуючих 

автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

електробусами з електричними двигунами)". 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 
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  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 0/ 

   

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

від 26.06.2019 №46 "Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя тротуарів 

від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ". 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 3/ 

   

56. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя майна від Публічного акціонерного 

товариства "Запорізький металургійний комбінат 

"Запоріжсталь". 

   

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  Заяви депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається: за - 36, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 8/ 

   

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

№99 та до рішення міської ради від 27.03.2019 №22. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за - 36, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 6/ 

   

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

нежитлового приміщення №65 першого поверху (літ. А-

9) площею 169,8 кв.м по вул.Ладозькій, буд.8 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 53 додається: за - 34, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 10/ 

   

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

нежитлової будівлі (літ.А) інв. №8100505 площею 117,7 

кв.м з замощенням І по вул.Новгородській, буд.24а 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 не прийняте: за - 31, проти - 0, утримались -2 , 

не голосували - 12/ 

   

60. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції №4678 "Петиція, 

щодо не закриття трамвайних маршрутів №8 та №16 або 

перенесення трамвайної колії на нову дорогу". 

 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 2/ 

   

61. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції №4845 "Петиція щодо 

встановлення кондиціонерів в комунальних автобусах КП 

"Запоріжелектротранс" по автобусним маршрутам - №17, 

18, 29, 38, 39, 56, 59, 72, 94". 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається: за - 38, проти - 0, утримались - 4, 
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не голосували - 3/ 

   

62. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на приватизацію житлових приміщень 

в гуртожитку по вул.Возз'єднання України, буд.38, що є 

об'єктом права власності територіальної громади міста 

Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 4/ 

   

63. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Українська, 

2 вул.Чарівна, 42, вул.Каховська, 26, вул.Перемоги, 117а 

та частини нежитлового приміщення за адресою: 

вул.Дослідна станція, 80. 

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 1/ 

   

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

від 17.12.2015 №5 "Про обрання постійних комісій 

Запорізької міської ради та їх голів". 

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 58 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 0/ 

   

65. СЛУХАЛИ: Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 15, проти - 0, утримались - 20, 

не голосували - 10/ 

   

66. СЛУХАЛИ: Про впровадження автоматизованої системи обліку 
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оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у 

м.Запоріжжі. 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за -19, проти -0, утримались -16, не 

голосували -10/ 

67. ВИСТУПИВ: Тищенко Олександр Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок"   

  Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  Про включення об'єкта права комунальної власності   

нежитлового приміщення № VI першого поверху (літ. А 

5) площею 259,0 кв.м по бул.Шевченка, буд.66 до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу. 

  результати голосування: за - 29, проти - 2,  

утримались - 0, не голосували – 7  на прийнято 

   

68. СЛУХАЛИ: Різне. 

   

 ВИСТУПИЛИ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Бут Дмитро Валерійович - заступник голови районної 

адміністрації Хортицькому району міської ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Власюк Олександр Олександрович - начальник 

управління з транспортного забезпечення та зв'язку 

міської ради 

  Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Змієнко Віталій Валерійович  - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

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

   

 ВИРІШИЛИ: /інформацiю прийняти до вiдома/ 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


