
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №44 

сорок четвертої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 30 жовтня 2019 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №44 

м.Запоріжжя 30.10.2019 

засідання почалось о 11 годині 10 хвилин 

засідання закінчилось о 20 годині 40 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 52 

  запрошені 31 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 СЛУХАЛИ:    1.Шершнєв Віктор Пилипович – начальник Головного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 

області 
 ВИСТИПИВ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина"; 
  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний; 
  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 
   
 СЛУХАЛИ:    2.Буланович Павло Георгійович – начальник 

Державної екологічної інспекції у Запорізькій області 
 ВИСТУПИВ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний; 
  Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика"; 
  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч"; 
  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина"; 
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  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
   
 СЛУХАЛИ :    3.Терехов Роман Леонідович – в.о. директора 

Державної установи «Запорізький обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я 

України» 
 ВИСТУПИВ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика"; 
  Буряк Володимир Вікторович - міський голова; 
  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч"; 
  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 
  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"; 
  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний; 
  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика"; 
  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
  Еделєв Валерій Гаврилович – радник міського голови 
  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
  Лановенко Павло Петрович – командир в/ч 3137 
   

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок четвертої  

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

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного сорок четвертої сесії питання: 
 1. Про секретаріат сорок четвертої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію сорок четвертої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію сорок четвертої 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 рішення міської ради від 21.12.2017 

№10 "Про затвердження міської програми "Програма 

розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі 
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змінами та доповненнями)". 
 6. 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)". 
 7. 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)  

 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№32 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки" (зі змінами)  

 9. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя" (зі змінами)  

 10. 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)  

 11. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 27.06.2018 №32 (зі змінами та 

доповненнями) 
 12. Про внесення змін до 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). 
 13. Про внесення змін до Програми надання шефської 

допомоги військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та покращення 

матеріально-технічного стану підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України та Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, які дислокуються на території 

м.Запоріжжя, на 2019 рік  

 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 затвердження Концепції розвитку 
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велоінфраструктури міста Запоріжжя  

 17. 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. 
 18. Про затвердження умов Договору (Мандатного листа) з 

Міжнародною фінансовою корпорацією ("IFC")  

 19. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

26.03.2014 №17 "Про впорядкування процесу надання 

житлово-комунальних послуг у м.Запоріжжі". 
 20. Про покладання функцій багатопрофільних лікарень 

інтенсивного лікування другого рівня на комунальні 

заклади охорони здоров'я міста у складі Запорізького 

госпітального округу. 
 21. Про затвердження Положення про районну адміністрацію 

Запорізької міської ради по Вознесенівському, 

Дніпровському, Заводському, Комунарському, 

Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському 

району. 
 22. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки.  

 23. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі".  

 24. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
 25. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у 

м.Запоріжжі. 
 26. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 
 27. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
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 28. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (п.1-

п.2). 
 29. Різне. 
   

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

не голосували - 12 

   

 ВИСТУПИЛИ: Буряк В.В. - міський голова  
  Пропозиція після погоджувальної ради  
  виключити питання з основного порядку денного № 5, 6, 

17, 18, 22-26 
  Результати голосування: за - 47, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 7 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
  1. 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). 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 6 
 

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

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 19.12.2018 №31 (зі змінами)  

   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  3. Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.12.2018 №50 "Про затвердження Програми 

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

"Міської програми підтримки обдарованої молоді 

м.Запоріжжя на 2019-2021 роки" та про внесення 

змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №33 (зі 

змінами та доповненнями). 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

  4. Про внесення змін до Програми розвитку та 

утримання житлово-комунального господарства 

м.Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої 
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рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами 

та доповненнями)  

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 5 
 

  5. 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, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  6. 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 - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  7. Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія 

міста на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 № 24 (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 6 
 

  8. Про внесення змін до Міської цільової програми 

надання автотранспортних та господарських послуг 

структурним підрозділам та виконавчому комітету 

міської ради, затвердженої рішенням міської ради 

від 20.12.2017 №46. 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 9 

  9. Про внесення змін до рішення міської ради від 

13.06.2007 №9 "Про створення Запорізької 

комунальної установи "Автогоспцентр". 
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   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  10. Про проєкти, що фінансуються у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

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

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  11. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Степова, буд.3, вул.Синельниківська, буд.258. 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 4 
 

  12. Про присвоєння назв провулкам та тупику в 

садівничому товаристві "Ягідка" в Заводському 

районі міста Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  13. Про затвердження переліку об'єктів права 

комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають 

приватизації  

   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 10, не голосували - 5 
 

  14. Про внесення змін до рішення міської ради від 

09.06.2004 №26 "Про затвердження переліку об'єктів 

права комунальної власності, які не підлягають 

приватизації". 
   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 6, не голосували - 6 
 

  15. Про співробітництво з Міжнародною фінансовою 

корпорацією ("IFC"). 
   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 6, не голосували - 6 
 

  16. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(п.3-п.109). 
   Результати голосування: за - 41, проти - 1, 
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утримались - 6, не голосували - 7 
 

 ВИСТУПИВ:  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
  17. Про відсторонення від виконання обов'язків  

головного лікаря комунальної установи "Міська 

клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги міста Запоріжжя" Івченка Д.В. 
   Результати голосування: за - 31, проти - 1, 

утримались - 11, не голосували - 11 
 

  18. Про розгляд звернення представників колективу КУ 

"Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої 

медичної допомоги міста Запоріжжя" щодо ситуації, 

яка склалась у цьому закладі. 
   Результати голосування: за - 33, проти - 0, 

утримались - 16, не голосували - 5 
 

  19. Про звільнення із посади заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Пустоварова А.І. 
   Результати голосування: за - 21, проти - 3, 

утримались - 15, не голосували - 15 

/не включено до порядку денного/ 
  20. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України та Верховної Ради України з 

вимогою не допустити капітуляцію шляхом 

застосування "формули Штайнмайера". 
   Результати голосування: за - 20, проти - 0, 

утримались - 13, не голосували - 18 

/не включено до порядку денного/ 
  21. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо продовження дії 

мораторію на купівлю-продаж земель 

сільськогосподарського призначення. 
   Результати голосування: за - 29, проти - 0, 

утримались - 13, не голосували - 12 

  22. Про безоплатну передачу ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" кабельної лінії до 

будівлі по вул.Таганська, 8. 
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   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  23. Про надання допомоги Корчану М.В. на лікування. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  24. Про надання допомоги Пишняк І.В. на лікування. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  25. Про надання допомоги Шеремету В.М. на лікування 

дружини Геньби Л.Г. 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

    
 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  Після погоджувальної ради пропозиції: 

     1.Розглянути додаткові питання №23-25 в першу 

чергу  
  результати голосування: за - 50, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 4 
       2.Розглянути додаткові питання №1–8 перед 

питанням №14 основного порядку денного 
  результати голосування: за - 50, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 4 
       3.Розглянути додаткове питання №16 разом з 

питанням №28 основного порядку денного  
  результати голосування: за - 43, проти - 0, утрималось - 2, 

не голосувало - 9 
   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок четвертої  

сесії міської ради  сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат сорок четвертої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію сорок четвертої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію сорок четвертої сесії міської 

ради. 
 4. Про надання допомоги Корчану М.В. на лікування. 
 5. Про надання допомоги Пишняк І.В. на лікування. 
 6. Про надання допомоги Шеремету В.М. на лікування 

дружини Геньби Л.Г. 
 7. Про внесення змін до Міської комплексної програми 
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соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 (зі змінами)  

 8. 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)  

 9. 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)  

 10. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя" (зі змінами)  

 11. 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)  

 12. 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) 
 13. 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). 
 14. Про внесення змін до Програми надання шефської 

допомоги військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та покращення 

матеріально-технічного стану підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України та Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, які дислокуються на території 

м.Запоріжжя, на 2019 рік  

 15. 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). 
 16. Про внесення змін до Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
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19.12.2018 №31 (зі змінами)  

 17. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№50 "Про затвердження Програми "Фізична культура та 

спорт 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). 
 18. 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)  

 19. 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). 
 20. 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). 
 21. Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста 

на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 № 24 (зі змінами). 
 22. Про внесення змін до Міської цільової програми надання 

автотранспортних та господарських послуг структурним 

підрозділам та виконавчому комітету міської ради, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №46. 
 23. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році", затвердженої 

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

 24. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

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

 25. Про затвердження Концепції розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя  

 26. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

26.03.2014 №17 "Про впорядкування процесу надання 

житлово-комунальних послуг у м.Запоріжжі". 
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 27. Про покладання функцій багатопрофільних лікарень 

інтенсивного лікування другого рівня на комунальні 

заклади охорони здоров'я міста у складі Запорізького 

госпітального округу. 
 28. Про затвердження Положення про районну адміністрацію 

Запорізької міської ради по Вознесенівському, 

Дніпровському, Заводському, Комунарському, 

Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському 

району. 
 29. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 30. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (п.1-

п.109). 
 31. Про внесення змін до рішення міської ради від 13.06.2007 

№9 "Про створення Запорізької комунальної установи 

"Автогоспцентр". 
 32. Про проєкти, що фінансуються у рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України.  

 33. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Степова, 

буд.3, вул.Синельниківська, буд.258. 
 34. Про присвоєння назв провулкам та тупику в садівничому 

товаристві "Ягідка" в Заводському районі міста 

Запоріжжя. 
 35. Про затвердження переліку об'єктів права комунальної 

власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації  

 36. Про внесення змін до рішення міської ради від 09.06.2004 

№26 "Про затвердження переліку об'єктів права 

комунальної власності, які не підлягають приватизації". 
 37. Про співробітництво з Міжнародною фінансовою 

корпорацією ("IFC").  

 38. Про відсторонення від виконання обов'язків  головного 

лікаря комунальної установи "Міська клінічна лікарня 

екстреної та швидкої медичної допомоги міста 

Запоріжжя" Івченка Д.В. 
 39. Про розгляд звернення представників колективу КУ 

"Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги міста Запоріжжя" щодо ситуації, яка склалась у 

цьому закладі. 
 40. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
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Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо продовження дії мораторію на 

купівлю-продаж земель сільськогосподарського 

призначення. 
 41. Про безоплатну передачу ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" кабельної лінії до будівлі 

по вул.Таганська, 8. 
 42. Різне. 
   

  Результати голосування: за - 52, проти -0, утримались - 0, 

не голосували - 2 

   

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

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

не голосували - 4/ 
   

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

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

не голосували - 4/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію сорок четвертої сесії міської 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 50, проти - 2, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 
   

   СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Папач Юрій Володимирович - генеральний директор 

Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

   
  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 
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фракції ВО "Батьківщина" 

  Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

  Пріт Віктор Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Об'єднання "Самопоміч" 

  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Кузьміну Олександру 

Сергійовичу - голова районної адміністрації міської ради 

по Комунарському району;  

протокольне доручення Золотарьову Глібу 

Анатолійовичу начальнику управління з питань 

екологічної безпеки міської ради;  

протокольне доручення Лисенко Віталій Володимирович 

- начальник Інспекції з благоустрою міської ради  

  Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Грек Олександр Сергійович - генеральний директор 

Концерн "Міські теплові мережі" 

  Кузьмін Олександр Сергійович - голова районної 

адміністрації міської ради по Комунарському району 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Нариженко Олександру 

Олександровичу - заступнику голови районної 

адміністрації міської ради по Олександрівському району 

  протокольне доручення Греку Олександру Сергійовичу -    

генеральному директору Концерн "Міські теплові 

мережі" 
  Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
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  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  протокольне доручення Бородаю Олексію Миколайовичу 

- заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

протокольне доручення Коноваленко Владиславу 

Яковичу - директору департаменту інфраструктури та 

благоустрою; 

протокольне доручення Назаренко Павлу Вікторовичу 

заступнику директора департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради;  

протокольне доручення Нікіфорову Олексію Вікторовичу 

- генеральному директору комунального підприємства 

"Водоканал"  

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Пшеничний Олександр Миколайович - голова районної 

адміністрації міської ради по Хортицькому району 

   

   СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи сорок четвертої  

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

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 31, проти - 0, утримались - 2, не 

голосували - 8// 
   

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Корчану М.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Володьков Микола  Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пишняк І.В. на лікування. 

   
 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шеремету В.М. на лікування 

дружини Геньби Л.Г. 
 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 
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фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 
   

7. 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 7 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0, не 

голосували - 1 / 
   

8. 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 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

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

голосували - 1/ 
   

9. 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 9 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0, не 

голосували - 2/ 
   

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

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя" (зі змінами)  

   
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкін Юрій Ігорович   

депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 32, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 11/ 
   

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №36 (зі змінами та доповненнями)  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 3/ 
   

12. 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: Коноваленко Владислав Якович - директор департаменту 

інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 4/ 
   

13. 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 12 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 8/ 
   

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми надання шефської 

допомоги військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та покращення 

матеріально-технічного стану підрозділів Міністерства 
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внутрішніх справ України та Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, які дислокуються на території 

м.Запоріжжя, на 2019 рік  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: за - 42, проти - 1, утримались - 1, 

не голосували - 5/ 
   

15. 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: Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 7/ 
   

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №31 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 
   

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

№50 "Про затвердження Програми "Фізична культура та 

спорт 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 - 49, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 1/ 

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

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 
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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: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за - 38, проти - 1, утримались - 8, 

не голосували - 6/ 
   

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної 

служби, муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та 

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

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 

(зі змінами та доповненнями). 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкін Юрій Ігорович   

депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 4/ 
   

20. 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 

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 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 
   

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Цифрова стратегія міста 

на 2017-2020 роки", затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 № 24 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкін Юрій Ігорович - 

депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 7/ 
   

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської цільової програми надання 

автотранспортних та господарських послуг структурним 

підрозділам та виконавчому комітету міської ради, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №46. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  заява щодо конфлікту інтересів Ніколаєнко Олександра 

Олександровича - депутата міської ради від фракції 

"Опозиційний блок"  

  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 9/ 
   

23. 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: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка депутатів 

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

не голосували - 4 прийнята 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за -50, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

24. 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: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка депутатів 

результати голосування за - 44, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 5 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за -42, проти -0, утримались -4, не 

голосували -6/ 
   

25. СЛУХАЛИ: Про затвердження Концепції розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за -47, проти -0, утримались -1, не 

голосували -4/ 
   

26. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

26.03.2014 №17 "Про впорядкування процесу надання 

житлово-комунальних послуг у м.Запоріжжі". 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 1 , 

не голосували - 2/ 

27. СЛУХАЛИ: Про покладання функцій багатопрофільних лікарень 

інтенсивного лікування другого рівня на комунальні 

заклади охорони здоров'я міста у складі Запорізького 

госпітального округу. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 
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фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 2/ 
   

28. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про районну адміністрацію 

Запорізької міської ради по Вознесенівському, 

Дніпровському, Заводському, Комунарському, 

Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському 

району. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 5/ 
   

29. 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: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Заяви депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 7/ 
   

30. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (п.1-

п.109). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

\ ВИСТИПИЛИ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Заяви депутатів міської ради щодо конфлікту інтересів 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення додаються (37/1-37/109): за - 39, проти - 2, 

утримались - 2, не голосували - 9/ 
   

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 13.06.2007 

№9 "Про створення Запорізької комунальної установи 

"Автогоспцентр". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 
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виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 8/ 
   

32. СЛУХАЛИ: Про проєкти, що фінансуються у рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України.  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 5/ 
   

33. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Степова, 

буд.3, вул.Синельниківська, буд.258. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 2/ 
   

34. СЛУХАЛИ: Про присвоєння назв провулкам та тупику в садівничому 

товаристві "Ягідка" в Заводському районі міста 

Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Баєв Андрій Іванович  - голова районної адміністрації 

міської ради по Заводському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 4/ 
   

35. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка Германюка Олега Борисовича   

депутата міської ради від фракції "Об'єднання 

"Самопоміч"  

результати голосування: за - 13, проти - 1, утримались -

23, не голосували  12  не прийнята 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
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  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за -35, проти - 4, утримались - 6, 

не голосували - 4/ 
   

36. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 09.06.2004 

№26 "Про затвердження переліку об'єктів права 

комунальної власності, які не підлягають приватизації". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за - 34, проти - 2, утримались - 9, 

не голосували - 4/ 
   

37. СЛУХАЛИ: Про співробітництво з Міжнародною фінансовою 

корпорацією ("IFC").  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 4/ 
   

39. СЛУХАЛИ: Про відсторонення від виконання обов'язків  головного 

лікаря комунальної установи "Міська клінічна лікарня 

екстреної та швидкої медичної допомоги міста 

Запоріжжя" Івченка Д.В. 

   
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Ушакова Вікторія Василівна - директор департаменту 

охорони здоров'я департаменту міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 8, проти - 2, утримались - 17, 

не голосували - 19/ 
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40. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення представників колективу КУ 

"Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги міста Запоріжжя" щодо ситуації, яка склалась у 

цьому закладі. 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: рiшення не прийняте: за - 16, проти - 0, утримались - 14, 

не голосували - 15 

   

41. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо продовження дії мораторію на 

купівлю-продаж земель сільськогосподарського 

призначення. 
 ДОПОВІДАЧ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 22, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 17/ 
   

42. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

"ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" кабельної лінії до будівлі 

по вул.Таганська, 8. 
 ДОПОВІДАЧ: Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за - 38, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 5/ 
   

43. СЛУХАЛИ: Різне. 
   

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


