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

ПРОТОКОЛ

№43

сорок третьої сесії Запорізької міської ради
сьомого скликання
від 25 вересня 2019

м.Запоріжжя

2

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ

№43

м.Запоріжжя

25.09.2019

засідання почалось о 11 годині 17 хвилин
засідання закінчилось о 20 годині 40 хвилин
Всього обрано депутатів

64

Присутні:

57

депутати
запрошені

32

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В.

1.

ВИСТУПИЛИ: Кальцев Володимир Федорович – народний депутат
України дев`ятого скликання
Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
СЛУХАЛИ:
Про затвердження порядку денного сорок третьої сесії
міської ради сьомого скликання (за основу)
ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного сорок третьої сесії питання:
1.
Про секретаріат сорок третьої сесії міської ради.
2.
Про лічильну комісію сорок третьої сесії міської ради.
3.
Про редакційну комісію сорок третьої сесії міської ради.
4.
Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури
та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 20192021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 № 36 (зі змінами та доповненнями)
5.
Про внесення змін до Міської комплексної програми
соціального захисту населення міста Запоріжжя на 20192021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №30 (зі змінами).
6.
Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017
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7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

№10 «Про затвердження міської програми «Програма
розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі
змінами та доповненнями)» .
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)»
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) .
Про внесення змін до Програми "Освіта на 2019-2021
роки", затвердженої рішенням Запорізької міської ради
від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по
освітній галузі" (зі змінами).
Про внесення змін до 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)" .
Про внесення змін до Програми розвитку та утримання
житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на
2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від
20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) .
Про внесення змін до "Програми використання коштів
депутатського фонду у 2019 році", затвердженої
рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі змінами)" .
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№57 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами) .
Про
затвердження
Концепції
розвитку
велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік
Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста
Запоріжжя" Березовському М.Н., Орєхову Т.І.
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
Про затвердження Цільової комплексної програми
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18..
19.
20.

21.

22.
23.
24.

ВИСТУПИВ :
СЛУХАЛИ:

СЛУХАЛИ:

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки
Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в
м.Запоріжжі.
Про організаційно-правові заходи щодо утворення
наглядової ради Концерну «Міські теплові мережі»
Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії
щодо
діяльності
Запорізького
комунального
автотранспортного
підприємства
082801
«КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України щодо
необхідності внесення змін до ст. 172 Податкового
Кодексу України в частині обов'язкової реєстрації звітів
про оцінку в Єдиній базі даних звітів про оцінку
Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької
міської ради з питань затвердження землевпорядної
документації.
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з
питань затвердження землевпорядної документації .
Різне.
Результати голосування: за - 52, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1
Буряк Володимир Вікторович – міський голова
Пропозиція після погоджувальної ради:
виключити питання з основного порядку денного
№5,6,7,14,16,17,19,20,21
Результати голосування: за - 51, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 3
включити до порядку денного додаткові питання:
1. Про внесення змін до рішення міської ради від
30.01.2013 №20 "Про затвердження міської цільової
програми "Забезпечення належної та безперебійної
роботи комунального підприємства "Міжнародний
аеропорт Запоріжжя" (зі змінами).
Результати голосування: за - 45, проти - 0,
утрималось - 2, не голосувало - 7
2.

Про внесення змін до міської цільової програми
"Забезпечення належної та безперебійної роботи
Запорізького комунального підприємства міського
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електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 20182021 роки", затвердженої рішенням міської ради від
28.03.2018 №43 (зі змінами).
Результати голосування: за - 43, проти - 0,
утрималось - 5, не голосувало - 6
3.

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 - 48, проти - 0,
утрималось - 2, не голосувало - 4

4.

Про внесення змін до Програми відшкодування
відсоткових ставок за залученими в кредитнофінансових установах кредитами, що надаються
об'єднанням
співвласників
багатоквартирних
будинків та житлово-будівельним кооперативам на
реалізацію енергозберігаючих проектів в житловокомунальному господарстві на 2018-2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017
№41 (зі змінами) .
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3

5.

Про затвердження міської цільової Програми
сприяння функціонування пересувної лабораторії
моніторингу
довкілля
Державної
установи
"Запорізький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України" на 2019 рік"
Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало 1

6.

Про надання дозволу на створення органу
самоорганізації населення будинкового комітету по
вул.Тбіліській, 25 у Вознесенівському районі міста
Запоріжжя.
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 3
Про відмову від першочергового права купівлі

7.

6

частин квартир спільного заселення за адресами:
вул.Дослідна станція буд.14 вул.Авраменка, 16а
вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка буд.21/32 та
частини нежитлового приміщення за адресою:
вул.Маршала Судця, 3а.
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утримались - 1, не голосували - 3
8.

Про затвердження переліку об'єктів права
комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають
приватизації .
Результати голосування: за - 45, проти - 0,
утримались - 2, не голосували - 7

9.

Про надання згоди на прийняття до комунальної
власності територіальної громади м.Запоріжжя
об'єктів нерухомого майна (будівель та споруд) та
іншого окремого індивідуально визначеного майна
дитячого садку №241 по вул.Бочарова, 5а від
державного
підприємства
"Запорізьке
машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес"
імені академіка О.Г.Івченка
Результати голосування: за - 45, проти - 0,
утримались - 3, не голосували - 6

10. Про проведення земельних торгів у формі аукціону
з продажу права оренди земельних ділянок.
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утримались - 1, не голосували -5
11. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з
питань затвердження землевпорядної документації
(п.3-п.77).
Результати голосування: за - 41, проти - 0,
утримались - 2, не голосували - 11
12. Про підтримку електронної петиції №4715 щодо
виділення приміщення та (або) відведення земельної
ділянки для розташування станції сортування та
переробки відходів (рециклінг відходів)
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утримались - 2, не голосували - 4
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13. Про підтримання електронної петиції щодо
передбачення видатків у міському бюджеті на 2020
рік для безкоштовного харчування учнів 1-4 класів у
комунальних закладах загальної середньої освіти
м.Запоріжжя та надання школярам повноцінного
сніданку за рахунок коштів місцевого бюджету.
Результати голосування: за - 46, проти - 0,
утримались - 3, не голосували -- 5
14. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України.
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 4
15. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Запорізької обласної ради щодо розробки та
прийняття обласної програми боротьби з
карантинними рослинами.
Результати голосування: за - 52, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 2
16. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Міністерства охорони здоров'я України стосовно
розробки та затвердження переліку заходів по
захисту здоров'я мешканців населених пунктів під
час настання несприятливих метеорологічних умов.
Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 1
17. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України
стосовно
прискорення
прийняття
законопроектів та проектів нормативних актів щодо
створення
та
впровадження
мережі
загальнодержавної екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи забезпечення
доступу до екологічної інформації та здійснення
державного моніторингу у галузі охорони
атмосферного повітря відповідно до вимог права
Європейського Союзу.
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
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утримались - 0, не голосували - 4
18. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України про зміну маршрутного
орієнтування великовагового та великогабаритного
транспорту шляхом об'їзду міста Запоріжжя (без
заїзду в місто) автомобільною дорогою М-18
"Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта".
Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 1
ВИСТУПИВ :

Константинов Олександр Олександрович – депутат
міської ради від фракції «Солідарність»
Пропозиція перенести додаткові питання №19,20
на чергову сесію
19. Про впровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду в міському електричному та
автомобільному
транспорті
загального
користування у м.Запоріжжі
20. Про Програму побудови та функціонування системи
автоматизованого спостереження (моніторингу) за
вмістом забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі, станом поверхневих вод та ґрунтів, у
м.Запоріжжя Запорізької міської ради
21. Про
фінансування
пересувної
лабораторії
моніторингу
довкілля
Державної
установи
"Запорізький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України".
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 5/
22. Про надання допомоги Кваші С.В. на лікування
сестри Кваши Л.В.
Результати голосування: за - 53, проти0,
утримались - 0, не голосували - 1
23. Про надання допомоги Рибальченку Д.Ю. на
лікування.
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 4
24. Про надання допомоги Воробйовій Н.Є. на
лікування.
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Результати голосування: за - 52, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 2
25. Про надання допомоги Омельчаку А.В. на
лікування.
Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 1
26. Про надання допомоги Регеді С.А. на лікування.
Результати голосування: за - 54, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 0
27. Про надання допомоги Янушкевичу С.О. на
лікування дружини Янушкевич В.О.
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 5
28. Про надання допомоги Михайлику П.А. на
лікування.
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 6
29. Про надання допомоги Чернокнижній Ю.В. на
лікування.
Результати голосування: за - 52, проти - 0,
утримались 0, не голосували 3
ВИСТУПИЛИ:
1. Гординський Віктор Георгійович - депутат
міської ради від фракції "Нова політика"
Пропозиція включити до порядку денного питання:
30. Про надання допомоги Алімовій Л.В. на лікування
доньки Масюти К.Г.
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утримались - 0, не голосували -5
2.Рябцев Віталій Володимирович - депутат
міської ради від фракції ВО "Батьківщина"
Пропозиція включити до порядку денного питання:
31. Про відстронення від посади головного лікаря
комунальної установи "Міська клінічна лікарня
екстреної та швидкої медичної допомоги міста
Запоріжжя Івченка Д.В."
Результати голосування: за - 25, проти - 0,
утримались - 6, не голосували 2- 3
/не включено до порядку денного/
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3.Наумов Геннадій Борисович- депутат міської
ради позафракційний
Пропозиція включити до порядку денного питання:
32. Про надання згоди на внесення змін до Комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності в місті
Запоріжжі та їх архітектурних типів, затвердженої
рішенням виконавчого комітету Запорізької міської
ради від 24.02.2014 №17 зі змінами та доповненнями
Результати голосування: за - 46, проти - 0,
утримались - 1, не голосували - 8
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний;
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради
позафракційний
Маляренко Андрій Євгенович - депутат міської ради
від фракції «Об'єднання «Самопоміч»;
Балашов Сергій Михайлович - депутат міської ради
від фракції «Українське об'єднання патріотів
УКРОП»
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської
ради від фракції ВО «Батьківщина»;
Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської
ради від фракції «Опозиційний блок»;
Константинов
Олександр
Олександрович
депутат міської ради від фракції «Солідарність»
ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Після погоджувальної ради пропозиції:
1.Розглянути додаткові питання № 22 - 30 в першу
чергу
результати голосування: за - 52, проти - 0, утрималось - 0,
не голосувало - 3
.
2.Розглянути додаткові питання №1-5 після №8
основного порядку денного
результати голосування: за - 52, проти - 0, утрималось - 0,
не голосувало - 3
.
3.Розлянути додаткове питання №11 разом з
питанням №23 основного порядку денного
результати голосування: за - 45, проти - 0, утрималось - 2,
не голосувало - 8
ВИСТУПИВ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО «Батьківщина»
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33.

СЛУХАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Пропозиція включити до порядку денного питання:
Про
розгляд
звернення
праціників
колективу
комунальної установи «Міська клінічна лікарня екстреної
та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» щодо
ситуації, яка склалася у закладі
результати голосування: за - 30, проти - 0, утрималось 10, не голосувало - 15
Про затвердження порядку денного сорок третьої сесії
міської ради сьомого скликання (в цілому)
Про секретаріат сорок третьої сесії міської ради.
Про лічильну комісію сорок третьої сесії міської ради.
Про редакційну комісію сорок третьої сесії міської ради.
Про надання допомоги Кваші С.В. на лікування сестри
Кваши Л.В.
Про надання допомоги Рибальченку Д.Ю. на лікування.
Про надання допомоги Воробйовій Н.Є. на лікування.
Про надання допомоги Омельчаку А.В. на лікування.
Про надання допомоги Регеді С.А. на лікування.
Про надання допомоги Янушкевичу С.О. на лікування
дружини Янушкевич В.О.
Про надання допомоги Михайлику П.А. на лікування.
Про надання допомоги Чернокнижній Ю.В. на лікування.
Про надання допомоги Алімовій Л.В. на лікування
доньки Масюти К.Г.
Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури
та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 20192021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 № 36 (зі змінами та доповненнями)
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) .
Про внесення змін до Програми "Освіта на 2019-2021
роки", затвердженої рішенням Запорізької міської ради
від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по
освітній галузі" (зі змінами).
Про внесення змін до 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
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

рішення міської ради від 20.12.2017 № 33 (зі змінами та
доповненнями)" .
Про внесення змін до Програми розвитку та утримання
житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на
2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від
20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) .
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).
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).
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).
Про внесення змін до Програми відшкодування
відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових
установах кредитами, що надаються об'єднанням
співвласників багатоквартирних будинків та житловобудівельним
кооперативам
на
реалізацію
енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному
господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 20.12.2017 №41 (зі змінами) .
Про затвердження міської цільової Програми сприяння
функціонування пересувної лабораторії моніторингу
довкілля Державної установи "Запорізький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України" на 2019 рік" .
Про внесення змін до "Програми використання коштів
депутатського фонду у 2019 році", затвердженої
рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі змінами)" .
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№57 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами) .
Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста
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26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.

Запоріжжя" Березовському М.Н., Орєхову Т.І.
Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в
м.Запоріжжі.
Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької
міської ради з питань затвердження землевпорядної
документації.
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з
питань затвердження землевпорядної документації .
( п.1 – 79)
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення будинкового комітету по вул.Тбіліській, 25 у
Вознесенівському районі міста Запоріжжя.
Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир спільного заселення за адресами: вул.Дослідна
станція
буд.14
вул.Авраменка,
16а
вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка буд.21/32 та частини
нежитлового приміщення за адресою: вул.Маршала
Судця, 3а.
Про затвердження переліку об'єктів права комунальної
власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації .
Про надання згоди на прийняття до комунальної
власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єктів
нерухомого майна (будівель та споруд) та іншого
окремого індивідуально визначеного майна дитячого
садку №241 по вул.Бочарова, 5а від державного
підприємства
"Запорізьке
машинобудівне
конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка
О.Г.Івченка
Про проведення земельних торгів у формі аукціону з
продажу права оренди земельних ділянок.
Про підтримку електронної петиції №4715 щодо
виділення приміщення та (або) відведення земельної
ділянки для розташування станції сортування та
переробки відходів (рециклінг відходів)
Про підтримання електронної петиції щодо передбачення
видатків у міському бюджеті на 2020 рік для
безкоштовного харчування учнів 1-4 класів у
комунальних закладах загальної середньої освіти
м.Запоріжжя та надання школярам повноцінного
сніданку за рахунок коштів місцевого бюджету.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
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37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Запорізької обласної ради щодо розробки та прийняття
обласної програми боротьби з карантинними рослинами.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Міністерства охорони здоров'я України стосовно
розробки та затвердження переліку заходів по захисту
здоров'я мешканців населених пунктів під час настання
несприятливих метеорологічних умов.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
стосовно прискорення прийняття законопроектів та
проектів нормативних актів щодо створення та
впровадження мережі загальнодержавної екологічної
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
забезпечення доступу до екологічної інформації та
здійснення державного моніторингу у галузі охорони
атмосферного повітря відповідно до вимог права
Європейського Союзу.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України про зміну маршрутного орієнтування
великовагового та великогабаритного транспорту
шляхом об'їзду міста Запоріжжя (без заїзду в місто)
автомобільною дорогою М-18 "Харків-СімферопольАлушта-Ялта".
Про фінансування пересувної лабораторії моніторингу
довкілля Державної установи "Запорізький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України".
Про надання згоди на внесення змін до Комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в місті Запоріжжі та їх
архітектурних типів, затвердженої рішенням виконавчого
комітету Запорізької міської ради від 24.02.2014 №17 зі
змінами та доповненнями
Про розгляд звернення праціників комунальної установи
"Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної
допомоги міста Запоріжжя» щодо ситуації, яка склалася у
закладі
Різне.
Результати голосування: за - 54, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1
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1.

СЛУХАЛИ:
Про секретаріат сорок третьої сесії міської ради.
ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 4/

2.

СЛУХАЛИ:
Про лічильну комісію сорок третьої сесії міської ради.
ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 5/

3.

СЛУХАЛИ:
Про редакційну комісію сорок третьої сесії міської ради.
ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 6/
СЛУХАЛИ:
Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень.
ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
протокольне
доручення
Волобуєву
Володимиру
Олександровичу - заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради;
протокольне доручення Зломинозі Валерію Михайловичу
директору департаменту правового забезпечення міської
ради
протокольне доручення Бурчак Ігорю Васильовичу генеральний директор ТОВ "ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
протокольне
доручення
Власюку
Олександру
Олександровичу - начальнику управління з питань
транспортного забезпечення та зв`язку міської ради;
протокольне доручення
Михайловській Світлані
Володимирівні - начальнику Управління патрульної
поліції в Запорізькій області
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради
позафракційний
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Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
протокольне
доручення
Власюку
Олександру
Олександровичу - начальнику управління з питань
транспортного забезпечення та зв`язку міської ради;
протокольне доручення Білову Сергію Олександровичу
директору департаменту культури і туризму Запорізької
міської ради
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
протокольне доручення Веліканову Дмитру Борисовичу начальнику КП «Муніципальна телевізійна мережа»
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Акиньшин Володимир Петрович - завідувач відділення
міської лікарні №5
Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради
від фракції "Солідарність"
Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від
фракції "Солідарність"
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу
- заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
Константинов Олександр
Олександрович - депутат
міської ради від фракції "Солідарність"
Пархоменко Дмитро Олександрович - начальник КП
"ЕЛУАШ"
Волобуєв Володимир Олександрович - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від
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фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
протокольне доручення Змієнко Віталію Валерійовичу голові районної адміністрації по Дніпровському району;
протокольне доручення Коноваленко Владиславу
Яковичу - директору департаменту інфраструктури та
благоустрою
Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від
фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
протокольне
доручення
Волобуєву
Володимиру
Олександровичу - заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
Ращепкін Сергій Володимирович - директор КП
"Запоріжремсервіс"
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ВИСТУПИЛИ: Карпенко Л.І – член Національної ради з питань
функціонування ОСББ приКМУ, голова правління ГС
«ЗРЦ «КРУГ»
Драгун В.І. - мешканка міста
СЛУХАЛИ:

Про затвердження регламенту роботи сорок третьої сесії
міської ради сьомого скликання.
ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова
ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0, не
голосували - 6//
4.

СЛУХАЛИ:

Про надання допомоги Кваші С.В. на лікування сестри
Кваши Л.В.
ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: /

5.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Рибальченку Д.Ю. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
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ВИРІШИЛИ:

/рiшення 5 додається: /

6.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Воробйовій Н.Є. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: /

7.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Омельчаку А.В. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Полюсов Василь Вячеславович - депутат міської ради
від фракції "Наш край"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: /

8.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Регеді С.А. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: /

9.

СЛУХАЛИ:

10.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Михайлику П.А. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Полухін Володимир Федорович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: /

11.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Чернокнижній Ю.В. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції
"Наш край"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: /

12.

СЛУХАЛИ:

Про надання допомоги Янушкевичу С.О. на лікування
дружини Янушкевич В.О.
ДОПОВІДАЧ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: /

Про надання допомоги Алімовій Л.В. на лікування
доньки Масюти К.Г.

ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: /
13.

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури
та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 20192021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
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19.12.2018 № 36 (зі змінами та доповненнями)
ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
ВИСТУПИЛИ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 4/
14.

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№32 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я
міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки" (зі змінами) .
ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка Маляренко Андрій Євгенович депутат міської ради від фракції "Об'єднання
"Самопоміч"
результати голосування: за - 43, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 13 прийнята
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка до проекту №4 основного порядку
денного
Буряк Володимир Вікторович – міський голова
Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
Вагіс Ольга Анатоліївна - директор департаменту
фінансової та бюджетної політики міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 2/

15.

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Програми "Освіта на 2019-2021
роки", затвердженої рішенням Запорізької міської ради
від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по
освітній галузі" (зі змінами).
ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
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голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка Орєшкіна Юрія Ігоровича - депутата
міської ради від фракції "Опозиційний блок"
результати голосування: за - 47, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 9 прийнята
ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 4/
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 - 52, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 4/

17.

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Програми розвитку та утримання
житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на
2018-2022 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: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка Орєшкіна Юрія Ігоровича - депутата
міської ради від фракції "Опозиційний блок"
результати голосування: за - 43, проти - 0, утримались - 4,
не голосували - 10 прийнята
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
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ВИРІШИЛИ:
18.

СЛУХАЛИ:

19.

СЛУХАЛИ:

20.

Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від
фракції "Солідарність"
/рiшення 17 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 4,
не голосували - 6/

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
ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 5,
не голосували - 7/
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: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради
позафракційний
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за - 41, проти - 2, утримались - 8,
не голосували - 6/
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
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ВИРІШИЛИ:
21.

СЛУХАЛИ:

22.

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Програми відшкодування
відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових
установах кредитами, що надаються об'єднанням
співвласників багатоквартирних будинків та житловобудівельним
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
ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 9/

ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
23.

ради
/рiшення 20 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 4,
не голосували - 8/

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

Про затвердження міської цільової Програми сприяння
функціонування пересувної лабораторії моніторингу
довкілля Державної установи "Запорізький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України" на 2019 рік" .
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
заява щодо конфлікту інтересів Тишечко Віталія
Володимировича - депутата міської ради від фракції
"Нова політика"
/рiшення 22 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 7/
Про внесення змін до "Програми використання коштів
депутатського фонду у 2019 році", затвердженої
рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі змінами)" .
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка депутатів
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ВИРІШИЛИ:
24.

СЛУХАЛИ:

25.

СЛУХАЛИ:

результати голосування за - 48, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 9 прийнята
Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
/рiшення 23 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 9/

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: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка депутатів
результати голосування за - 51, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 7 прийнята
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка Маляренко Андрія Євгеновича
депутата міської ради від фракції "Об'єднання
"Самопоміч"
результати голосування за - 53, проти - 0, утримались 0,
не голосували - 5 прийнята;
редакційна правка Орєшкіна Юрія Ігоровича - депутата
міської ради від фракції "Опозиційний блок"
результати голосування: за - 52, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 5 прийнята
ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за -51, проти -0, утримались -5, не
голосували -2/
Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста
Запоріжжя" Березовському М.Н., Орєхову Т.І.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
заяви депутатів щодо конфлікту інтересів
ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 2,
не голосували - 4/
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26.

СЛУХАЛИ:

Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в
м.Запоріжжі.
ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр
Олександрович - депутат
міської ради від фракції "Солідарність"
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за -26, проти -0, утримались -20, не
голосували -12/

27.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
28.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

29.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької
міської ради з питань затвердження землевпорядної
документації.
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради
позафракційний
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
редакційна правка Рябцева Віталія Володимировича
депутата міської ради від фракції ВО "Батьківщина"
результати голосування: за - 6, проти - 2, утримались - 20,
не голосували 30 не прийнята
/рiшення 38 додається: за -50, проти -3, утримались -1, не
голосували -4/
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з
питань затвердження землевпорядної документації .
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 39 додається: за - 49, проти - 3, утримались - 1,
не голосували -5 /
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення будинкового комітету по вул.Тбіліській, 25 у
Вознесенівському районі міста Запоріжжя.
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 26 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 6/
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30.

СЛУХАЛИ:

Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир спільного заселення за адресами: вул.Дослідна
станція
буд.14
вул.Авраменка,
16а
вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка буд.21/32 та частини
нежитлового приміщення за адресою: вул.Маршала
Судця, 3а.
ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 2,
не голосували - 7/

31.

СЛУХАЛИ:

32.

СЛУХАЛИ:

33.

СЛУХАЛИ:

Про затвердження переліку об'єктів права комунальної
власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації .
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 12/
Про надання згоди на прийняття до комунальної
власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єктів
нерухомого майна (будівель та споруд) та іншого
окремого індивідуально визначеного майна дитячого
садку №241 по вул.Бочарова, 5а від державного
підприємства
"Запорізьке
машинобудівне
конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка
О.Г.Івченка
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"
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 2,
не голосували - 4/
Про проведення земельних торгів у формі аукціону з
продажу права оренди земельних ділянок.
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
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ВИРІШИЛИ:
34.

ради
/рiшення 30 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 4/

СЛУХАЛИ:

Про підтримку електронної петиції №4715 щодо
виділення приміщення та (або) відведення земельної
ділянки для розташування станції сортування та
переробки відходів (рециклінг відходів)
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИСТУПИЛИ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 6,
не голосували - 5/
ВИСТУПИВ :

35.

СЛУХАЛИ:

36.

СЛУХАЛИ:

37.

СЛУХАЛИ:

Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції
"Об'єднання "Самопоміч"
Пропозиція виключити з додаткового порядку денного
питання №21

Про підтримання електронної петиції щодо передбачення
видатків у міському бюджеті на 2020 рік для
безкоштовного харчування учнів 1-4 класів у
комунальних закладах загальної середньої освіти
м.Запоріжжя та надання школярам повноцінного
сніданку за рахунок коштів місцевого бюджету.
ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 28, проти - 0, утримались - 11,
не голосували - 10/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за -47, проти -0, утримались -0, не
голосували -3/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
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Запорізької обласної ради щодо розробки та прийняття
обласної програми боротьби з карантинними рослинами.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 3/
38.

СЛУХАЛИ:

39.

СЛУХАЛИ:

40.

Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Міністерства охорони здоров'я України стосовно
розробки та затвердження переліку заходів по захисту
здоров'я мешканців населених пунктів під час настання
несприятливих метеорологічних умов.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 4/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
стосовно прискорення прийняття законопроектів та
проектів нормативних актів щодо створення та
впровадження мережі загальнодержавної екологічної
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
забезпечення доступу до екологічної інформації та
здійснення державного моніторингу у галузі охорони
атмосферного повітря відповідно до вимог права
Європейського Союзу.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
СЛУХАЛИ:
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України про зміну маршрутного орієнтування
великовагового та великогабаритного транспорту
шляхом об'їзду міста Запоріжжя (без заїзду в місто)
автомобільною дорогою М-18 "Харків-СімферопольАлушта-Ялта".
ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -1/
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41.

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

42.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ:
43.

СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
44.

СЛУХАЛИ:

Про фінансування пересувної лабораторії моніторингу
довкілля Державної установи "Запорізький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України
Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
розгляд пропозиції Пріта Віктора Івановича - депутата
міської ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч" перенести питання на наступну сесію
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
результати голосування: за - 37, проти - 0, утримались- 0,
не голосували – 13 прийнято
Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
питання переноситься на наступну сесію
Про надання згоди на внесення змін до Комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в місті Запоріжжі та їх
архітектурних типів, затвердженої рішенням виконавчого
комітету Запорізької міської ради від 24.02.2014 №17 зі
змінами та доповненнями
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради
позафракційний
Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 37 додається: за - 44, проти - 1, утримались - 0,
не голосували - 3/
Про
розгляд
звернення
праціників
колективу
комунальної установи «Міська клінічна лікарня екстреної
та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» щодо
ситуації, яка склалася у закладі
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
результати голосування: за - 21, проти - 1,
утримались - 11, не голосували – 14 не прийнято
Різне.

ВИСТУПИЛИ: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від
фракції "Солідарність"
Нікіфоров Олексій Вікторович - генеральний директор
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ВИРІШИЛИ:

Міський голова

комунального підприємства "Водоканал"
Лапицький Ростислав Георгійович - в.о. директора
Концерн "Міські теплові мережі"
Зломинога Валерій Михайлович - директор департаменту
правового забезпечення Запорізької міської ради
Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Бурчак Ігор Васильович - генеральний директор ТОВ
«ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ»
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Власюк Олександр Олександрович - начальник
управління з транспортного забезпечення та зв'язку
міської ради
Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Змієнко Віталій Валерійович - голова районної
адміністрації міської ради по Дніпровському району
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
/інформацiю прийняти до вiдома/ /

В.В.Буряк

