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

ПРОТОКОЛ

№45

сорок п'ятої сесії Запорізької міської ради
сьомого скликання
від 27 листопада 2019

м.Запоріжжя
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ

№45

м.Запоріжжя

27.11.2019

засідання почалось о 11 годині 15 хвилин
засідання закінчилось о 20 годині 30 хвилин
Всього обрано депутатів

64

Присутні:

53
31

депутати
запрошені

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В.
1.

СЛУХАЛИ:

Про затвердження порядку денного сорок п'ятої сесії
міської ради сьомого скликання (за основу)
ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова
ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного сорок п'ятої сесії міської ради
питання:
1.
Про секретаріат сорок п'ятої сесії міської ради.
2.
Про лічильну комісію сорок п'ятої сесії міської ради.
3.
Про редакційну комісію сорок п'ятої сесії міської ради.
4.
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)
5.

Про внесення змін до Програм "Освіта на 2019-2021
роки", "Професійна (професійно-технічна) освіта на 20192021 роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021
роки", затверджених рішенням Запорізької міської ради
від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по
освітній галузі" (зі змінами) .
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

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 зайнятості населення
міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами).
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
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 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 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) .
Про
внесення
змін
до
Програми
розвитку
велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік,
затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №47
(варіант 2).
Про надання дозволу гр.Зінов'євій М.Л. на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул.Ялтинській, 7 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка).
Про відмову в наданні дозволу гр.Зінов'євій М.Л. на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул.Ялтинській, 7 для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка).
Про визначення на конкурсних засадах юридичної особи,
яка здійснюватиме збирання та перевезення побутових
відходів
спеціально
обладнаними
для
цього
транспортними засобами на території міста Запоріжжя.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення будинкового комітету по бульвару Шевченка,
42 у Вознесенівському районі міста Запоріжжя.
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради
від 28.11.2018 №31 "Про затвердження плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік".
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік.
Про перейменування частини вулиці Заводської від
вул.Сєдова до вул.Лермонтова на вулицю Іоанна Павла ІІ
в місті Запоріжжя.
Про затвердження Цільової комплексної програми
забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки.
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 Програму побудови та функціонування системи
автоматизованого спостереження (моніторингу) за
вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі,
станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя.
Про впровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду в міському електричному та
автомобільному транспорті загального користування у
м.Запоріжжі.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України та Верховної Ради України з
вимогою не допустити капітуляцію шляхом застосування
"формули Штайнмайера".
Про звільнення із посади заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Пустоварова А.І.
Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької
міської ради з питань затвердження землевпорядної
документації (п.1 - п.2).
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з
питань затвердження землевпорядної документації (п.1п.2).
Різне.
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Результати голосування: за - 41, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2
ВИСТУПИЛИ: Буряк В.В. - міський голова
Пропозиція після погоджувальної ради
виключити питання з основного порядку денного
№7,8,9,12,15,19,20,21,22
Результати голосування: за - 41, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2
СЛУХАЛИ:
включити до порядку денного додаткові питання:
1. Про внесення змін до рішення міської ради від
21.12.2016 №30 "Про затвердження міської цільової
програми "Безпечне місто Запоріжжя" (зі змінами).
Результати голосування: за - 29, проти - 0,
утримались - 7, не голосували - 8

ВИСТУПИЛИ:

2.

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 - 38, проти - 0,
утримались - 3, не голосували - 3

3.

Про внесення змін до міської цільової програми
"Забезпечення належної та безперебійної роботи
Запорізького комунального підприємства міського
електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 20182021 роки", затвердженої рішенням міської ради від
28.03.2018 №43 (зі змінами).
Результати голосування: за - 33, проти - 0,
утримались - 7, не голосували - 4

4.

Про затвердження Міської цільової програми
"Програма співпраці з Міжнародною фінансовою
корпорацією IFC" на 2019-2020 роки.
Результати голосування: за - 33, проти - 1,
утримались - 4, не голосували - 6
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
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5.

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 20192021 роки" та про внесення змін до рішення міської
ради від 20.12.2017 №33 (зі змінами та
доповненнями)".
Результати голосування: за - 33, проти - 0,
утримались - 1, не голосували - 7

6.

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 - 40, проти - 0,
утримались - 1, не голосували - 3

7.

Про внесення змін до Програми муніципальної
аварійної служби, муніципальної служби з
технічного обслуговування систем диспетчеризації
ліфтів та "Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради
від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями).
Результати голосування: за - 38, проти - 0,
утримались - 2, не голосували - 4

8.

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) .
Результати голосування: за - 37, проти - 0,
утримались - 5, не голосували - 3
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9.

Про внесення змін до "Програми використання
коштів депутатського фонду у 2019 році",
затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018
№54 (зі змінами) .
Результати голосування: за - 43, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 2

10. Про внесення змін до рішення міської ради від
19.12.2018 №57 "Про бюджет міста на 2019 рік"
(зі змінами)
Результати голосування: за - 38, проти - 0,
утримались - 4, не голосували - 3
11. Про
погодження
інвестиційної
програми
поводження з побутовими відходами товариства з
обмеженою відповідальністю
"Вельтум
Запоріжжя" на 2020 рік.
Результати голосування: за - 35, проти - 4,
утримались - 3, не голосували - 3
12. Про прийняття до комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя квартири
№103 по пр.Металургів, 8а від Управління Служби
безпеки України в Запорізькій.
Результати голосування: за - 41, проти - 0,
утримались - 3, не голосували - 2
13. Про затвердження переліку об'єктів права
комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають
приватизації .
Результати голосування: за - 33, проти - 1,
утримались - 4, не голосували - 8
14. Про надання згоди на прийняття до комунальної
власності територіальної громади м.Запоріжжя
друкованої продукції від Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України.
Результати голосування: за - 41, проти - 0,
утримались - 1, не голосували - 4
15. Про прийняття до комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя майна від
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ВИСТУПИЛИ:

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МОТОР СІЧ" та подальше його використання.
Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від
фракції "Нова політика"
Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської
ради
Результати голосування: за - 41, проти - 0,
утримались - 2, не голосували - 3
16. Про відмову від першочергового права купівлі
частин квартир спільного заселення за адресами:
вул.Патріотична, 50 вул.Космічна, 22а та частини
нежитлового
приміщення
за
адресою:
пр.Соборний,193 .
Результати голосування: за - 35, проти - 0,
утримались - 5, не голосували - 6
17. Про внесення змін до рішення Запорізької міської
ради від 27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих
органів Запорізької міської ради, загальну
чисельність апарату Запорізької міської ради та її
виконавчих органів" зі змінами.
Результати голосування: за - 34, проти - 4,
утримались - 1, не голосували - 7
18. Про визначення виконавчого органу Запорізької
міської ради, що виконуватиме функції органу
управління якістю атмосферного повітря.
Результати голосування: за - 40, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 6
19. Про затвердження списків присяжних.
Результати голосування: за - 44, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 2
20. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з
питань затвердження землевпорядної документації
(п.3 -п.38)
Результати голосування: за - 29, проти - 0,
утримались - 3, не голосували – 14
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ВИСТУПИВ:

21. Про надання дозволу КП "ЗАПОРІЖРЕМСЕРВІС"
на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул.Зеленій, 52 для
розташування спортивно оздоровчого комплексу.
Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради
від фракції "Опозиційний блок"
Пропозиція не включати до порядку денного
питання 21
22. Про припинення ТОВ "КРОКУС ЛТД" права
користування земельною ділянкою на правах оренди
по вул.Новокузнецькій, 12-в для розташування
торгівельного центру.
Результати голосування: за - 35, проти - 0,
утримались - 4, не голосували - 7

ВИСТУПИВ:

23. 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.
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Пропозиція не включати до порядку денного
питання 23
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
24. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості
передачі у концесію Запорізького аеропорту.
Максимов Володимир Степанович - депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО «Батьківщина»
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Результати голосування: за - 22, проти - 0,
утримались - 11, не голосували - 13
/не включено до порядку денного/
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25. Про звернення до Президента України, Голови
Верховної ради України, Голови комітету з питань
аграрної та земельної політики щодо не
направлення, ставлення на голосування у другому
читанні, та накладення вета на Закон України про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо
обігу
земель
сільськогосподарського
призначення реєстраційний номер 2178-10.
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
Результати голосування: за - 28, проти - 0,
утримались - 4, не голосували - 14
26. Про надання допомоги Спаській В.В. на лікування.
Результати голосування: за - 44, проти - 0,
утримались - 0, не голосували - 2
ВИСТУПИВ:

Буряк Володимир Вікторович - міський голова
27. Про підтримку петиції щодо розгляду резолюції
"Україні потрібен мир", яка була прийнята
громадськими організаціями м, Запоріжжя до
Президента України, Кабінет Міністрів України,
Верховної Ради України, направлених на
імплементапцію "Формули Штаймаєра" як єдино
реального шляху зупинення війни та встановлення
миру на Донбасі"
ВИСТУПИЛИ:
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської
ради від фракції ВО "Батьківщина"
Германюк Олег Борисович депутат міської ради
від фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської
ради
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
Москаленко Володимир Анатолійович - депутат
міської ради від фракції ВО "Батьківщина"
Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради
від фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Константинов Олександр Олександрович – депутат
міської ради від фракції «Солідарність»
Результати голосування: за - 16, проти - 12,
утрималось - 2, не голосувало - 13
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ВИСТУПИВ:

СЛУХАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

/не включено до порядку денного/
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Після погоджувальної ради пропозиції:
1.Розглянути додаткове питання №26 в першу чергу
результати голосування: за - 43, проти - 0, утрималось - 0,
не голосувало - 3
2.Розглянути додаткові питання №1-10 після
питання №11 основного порядку денного
результати голосування: за - 46, проти - 0, утрималось - 0,
не голосувало - 0
3.Розлянути додаткове питання №20 разом з
питанням №28 основного порядку денного
результати голосування: за - 34, проти - 0, утрималось - 4,
не голосувало - 8
Про затвердження порядку денного сорок п'ятої сесії
міської ради сьомого скликання (в цілому)
Про секретаріат сорок п'ятої сесії міської ради.
Про лічильну комісію сорок п'ятої сесії міської ради.
Про редакційну комісію сорок п'ятої сесії міської ради.
Про надання допомоги Спаській В.В. на лікування.
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)
Про внесення змін до Програм "Освіта на 2019-2021
роки", "Професійна (професійно-технічна) освіта на 20192021 роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021
роки", затверджених 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
№32 "Про затвердження Програми "Охорона здоровя
міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки" (зі змінами) .
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 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) .
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10.
11.

12.

13.
14.

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016
№30 "Про затвердження міської цільової програми
"Безпечне місто Запоріжжя" (зі змінами).
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 затвердження Міської цільової програми "Програма
співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією IFC"
на 2019-2020 роки.
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)".

15.

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).

16.

Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної
служби,
муніципальної
служби
з
технічного
обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та
"Контакт-центру 15-80" м.Запоріжжя на 2018-2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42
(зі змінами та доповненнями).
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17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

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 надання дозволу гр.Зінов'євій М.Л. на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул.Ялтинській, 7 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка).
Про відмову в наданні дозволу гр.Зінов'євій М.Л. на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул.Ялтинській, 7 для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка).
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення будинкового комітету по бульвару Шевченка,
42 у Вознесенівському районі міста Запоріжжя.
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради
від 28.11.2018 №31 "Про затвердження плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік".
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік.
Про Програму побудови та функціонування системи
автоматизованого спостереження (моніторингу) за
вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі,
станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя.
Про впровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду в міському електричному та
автомобільному транспорті загального користування у
м.Запоріжжі.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України та Верховної Ради України з
вимогою не допустити капітуляцію шляхом застосування
"формули Штайнмайера".
Про звільнення із посади заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Пустоварова А.І.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.

41.

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.1п.38).
Про погодження інвестиційної програми поводження з
побутовими відходами товариства з обмеженою
відповідальністю "Вельтум - Запоріжжя" на 2020 рік.
Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади м.Запоріжжя квартири №103 по пр.Металургів,
8а від Управління Служби безпеки України в Запорізькій.
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
друкованої продукції від Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України.
Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади м.Запоріжжя майна від ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОТОР СІЧ" та
подальше його використання.
Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир
спільного
заселення
за
адресами:
вул.Патріотична, 50 вул.Космічна, 22а та частини
нежитлового приміщення за адресою: пр.Соборний,193 .
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради
від 27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів
Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату
Запорізької міської ради та її виконавчих органів" зі
змінами.
Про визначення виконавчого органу Запорізької міської
ради, що виконуватиме функції органу управління якістю
атмосферного повітря.
Про затвердження списків присяжних.
Про припинення ТОВ "КРОКУС ЛТД" права
користування земельною ділянкою на правах оренди по
вул.Новокузнецькій,
12-в
для
розташування
торгівельного центру.
Про звернення до Президента України, Голови Верховної
ради України, Голови комітету з питань аграрної та
земельної політики щодо не направлення, ставлення на
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42.

голосування у другому читанні, та накладення вета на
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо обігу земель сільськогосподарського
призначення реєстраційний номер 2178-10.
Різне.
Результати голосування: за - 46, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 0

1.

СЛУХАЛИ:
Про секретаріат сорок п'ятої сесії міської ради.
ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 43, проти - 1, утримались - 0,
не голосували - 2/

2.

СЛУХАЛИ:
Про лічильну комісію сорок п'ятої сесії міської ради.
ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 5/

3.

СЛУХАЛИ:
Про редакційну комісію сорок п'ятої сесії міської ради.
ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 41, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 4/
ВИСТУПИЛИ: Кобзарюк Олександр Олександрович - депутат міської
ради від фракції "Солідарність"
СЛУХАЛИ:

Буряк Володимир Вікторович - міський голова
пропозицією надання слова представник ГО «Товариство
ветеранів АТО Запоріжжя»
Альберту Євдокимову - Железняку
Результати голосування: за - 38, проти - 0, утримались - 1,
не голосували – 6 прийнято
пропозицією надання слова представникам громади
1.Розщукіна Ю.Л.
Результати голосування: за - 32, проти - 0, утримались - 2,
не голосували – 11 прийнято
протокольне
доручення
Зломинозі
Валерію
Михайловичу - директору департаменту правового
забезпечення міської ради
протокольне
доручення
Чумаченко
Ігорю
Миколайовичу - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
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Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
2.Кузмічоввій К.В.
Результати голосування: за - 28, проти - 0, утримались - 5,
не голосували – 14 прийнято
3.Зарецькому Р.В.
Результати голосування: за - 31, проти - 0, утримались - 5,
не голосували – 11 прийнято
ВИСТУПИЛИ: Кривцов Андрій Іванович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Корольов Олег Миколайович депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
Буряк Володимир Вікторович міський голова
Волобуєв Володимир Олександрович
заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від
фракції «Українське об'єднання патріотів - УКРОП»
СЛУХАЛИ:

Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень.

ВИСТУПИЛИ: Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
протокольне
доручення
Волобуєву
Володимиру
Олександровичу - заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради;
Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Волобуєв Володимир Олександрович - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради
від фракції "Опозиційний блок"
протокольне доручення
Михайловській Світлані
Володимирівні - начальнику Управління патрульної
поліції в Запорізькій області
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Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
Ращепкін Сергій Володимирович - директор КП
"Запоріжремсервіс"
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Кобзарюк Олександр Олександрович - депутат міської
ради від фракції "Солідарність"
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
протокольне
доручення
Пустоварову
Анатолію
Івановичу - заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради;
протокольне доручення Коноваленко Владиславу
Яковичу - директору департаменту інфраструктури та
благоустрою
Константинов Олександр Олександрович - депутат
міської ради від фракції "Солідарність"
Грек Олександр Сергійович - генеральний директор
Концерн "Міські теплові мережі"
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
СЛУХАЛИ:

Про затвердження регламенту роботи сорок п'ятої сесії
міської ради сьомого скликання.
ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова
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ВИРІШИЛИ:

/регламент додається: за - 42, проти - 0, утримались - 0, не
голосували - 3//

4.

СЛУХАЛИ:
Про надання допомоги Спаській В.В. на лікування.
ДОПОВІДАЧ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції
"Наш край"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0, не
голосували -2/

5.

СЛУХАЛИ:

6.

СЛУХАЛИ:

7.

СЛУХАЛИ:

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)
ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0, не
голосували - 2/
Про внесення змін до Програм "Освіта на 2019-2021
роки", "Професійна (професійно-технічна) освіта на 20192021 роки", "Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021
роки", затверджених рішенням Запорізької міської ради
від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по
освітній галузі" (зі змінами) .
ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 0, не
голосували - 3/
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№32 "Про затвердження Програми "Охорона здоровя
міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки" (зі змінами) .
ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ВИСТУПИЛИ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
протокольне
доручення
Пустоварову
Анатолію
Івановичу - заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
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ВИРІШИЛИ:
8.

СЛУХАЛИ:

9.

СЛУХАЛИ:

10.

СЛУХАЛИ:

/рiшення 7 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 0, не
голосували - 3/

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) .
ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
редакційна правка Костенко Ірина Борисівна - депутат
міської ради від фракції ВО "Батьківщина"
результати голосування: за - 10, проти - 2, утримались 15, не голосували - 22 не прийнята
ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 1, не
голосували - 3/
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
ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 1, не
голосували - 6/
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
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11.

12.

13.

ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
заява щодо конфлікту інтересів Орєшкін Юрій Ігорович депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 4,
не голосували - 7/
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013
№20 "Про затвердження міської цільової програми
"Забезпечення належної та безперебійної роботи
комунального підприємства "Міжнародний аеропорт
Запоріжжя" (зі змінами) .
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 2,
не голосували - 4/
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: Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
Власюк Олександр Олександрович - начальник
управління з транспортного забезпечення та зв'язку
міської ради
Папач Юрій Володимирович - генеральний директор
Запорізького комунального підприємства міського
електротранспорту "Запоріжелектротранс"
Маєр Федір Миколайович - голова районної адміністрації
міської ради по Шевченківському району
ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 3,
не голосували - 4/
СЛУХАЛИ:

Про затвердження Міської цільової програми "Програма
співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією IFC"
на 2019-2020 роки.
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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
Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: за - 34, проти - 1, утримались - 8,
не голосували - 7/
14.

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 14 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 4/

15.

СЛУХАЛИ:

16.

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 15 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не
голосували -2/
Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної
служби,
муніципальної
служби
з
технічного
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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: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
заява щодо конфлікту інтересів Орєшкін Юрій Ігорович
депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 8/
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: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 6,
не голосували - 4/

18.

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: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
редакційна правка депутатів
результати голосування: за - 45, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 4 прийнята;
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19.

20.

редакційна правка Тищенко Олександра Вікторовича депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок"
результати голосування: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосувало - 5, прийнята
ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
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: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
редакційна правка депутатів:
результати голосування: за - 34, проти - 0, утримались - 4,
не голосували - 11 прийнята;
редакційна правка Тищенко Олександра Вікторовича депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок"
результати голосування: за - 38, проти - 0, утримались - 1,
не голосувало - 10 прийнята
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
редакційна правка Божко Руслан Анатолійович депутат
міської ради від фракції "Опозиційний блок" результати
голосування: за - 40, проти - 0, утримались - 0, не
голосувало - 9, прийнята
Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 7,
не голосували - 5/
СЛУХАЛИ:

Про надання дозволу гр.Зінов'євій М.Л. на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул.Ялтинській, 7 для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка).
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИСТУПИЛИ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 4, проти - 2, утримались - 18,
не голосували - 23/
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21.

СЛУХАЛИ:

Про відмову в наданні дозволу гр.Зінов'євій М.Л. на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул.Ялтинській, 7 для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка).
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 32, проти - 0, утримались - 4,
не голосували - 11/

22.

СЛУХАЛИ:

23.

СЛУХАЛИ:

24.

СЛУХАЛИ:

25.

СЛУХАЛИ:

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення будинкового комітету по бульвару Шевченка,
42 у Вознесенівському районі міста Запоріжжя.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 3/
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради
від 28.11.2018 №31 "Про затвердження плану діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік".
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 4/
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 4/
Про Програму побудови та функціонування системи
автоматизованого спостереження (моніторингу) за
вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі,
станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя.
ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат
міської ради від фракції "Солідарність"
ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр Олександрович - депутат
міської ради від фракції "Солідарність"
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ВИРІШИЛИ:
26.

СЛУХАЛИ:

27.

СЛУХАЛИ:

Нарсеева Галина Володимирівна - заступник начальника
упраління з питань екологічної безпеки міської ради
Еделєв Валерій Гаврилович - радник міського голови
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
/рiшення не прийняте: за - 20, проти - 0, утримались - 22,
не голосували - 6/

Про впровадження автоматизованої системи обліку
оплати проїзду в міському електричному та
автомобільному транспорті загального користування у
м.Запоріжжі.
ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр
Олександрович - депутат
міської ради від фракції "Солідарність"
ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Власюк Олександр Олександрович - начальник
управління з транспортного забезпечення та зв'язку
міської ради
Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від
фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
Папач Юрій Володимирович - генеральний директор
Запорізького комунального підприємства міського
електротранспорту "Запоріжелектротранс"
Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 19, проти - 0, утримались - 20,
не голосували - 9/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України та Верховної Ради України з
вимогою не допустити капітуляцію шляхом застосування
"формули Штайнмайера".
ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат
міської ради від фракції "Солідарність"
ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр
Олександрович - депутат
міської ради від фракції "Солідарність"
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ВИРІШИЛИ:
28.

СЛУХАЛИ:

29.

СЛУХАЛИ:

30.

СЛУХАЛИ:

Буряк Володимир Вікторович - міський голова
/рiшення не прийняте: за - 16, проти - 0, утримались - 10,
не голосували - 19/

Про звільнення із посади заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Пустоварова А.І.
ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 11, проти - 0, утримались - 11,
не голосували - 26/
Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької
міської ради з питань затвердження землевпорядної
документації (п.1 - п.38).
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИСТУПИЛИ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Пропозиція виключити з переліку п. 35
редакційна правка Чумаченко Ігор Миколайович
депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок"
результати голосування: за - 38, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 9 прийнята
Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
Сколибог Юлія Олександрівна - начальник управління з
питань земельних відносин
Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
заява щодо конфлікту інтересів Дорошенко Юрій
Леонідович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за - 36, проти - 4, утримались - 3,
не голосували - 5/
Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з
питань затвердження землевпорядної документації (п.1 -

27

п.37).
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
заява щодо конфлікту інтересів Дорошенко Юрій
Леонідович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за - 34, проти - 6, утримались - 1,
не голосували - 7/
31.

СЛУХАЛИ:

Про погодження інвестиційної програми поводження з
побутовими відходами товариства з обмеженою
відповідальністю "Вельтум - Запоріжжя" на 2020 рік.
ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИСТУПИЛИ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від
фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради
від фракції ВО "Батьківщина"
заява щодо конфлікту інтересів Дорошенко Юрій
Леонідович - депутат міської ради від фракції
"Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за - 33, проти - 1, утримались - 7,
не голосували - 4/

32.

СЛУХАЛИ:

33.

СЛУХАЛИ:

Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади м.Запоріжжя квартири №103 по пр.Металургів,
8а від Управління Служби безпеки України в Запорізькій.
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 2,
не голосували - 6/
Про затвердження переліку об'єктів права комунальної
власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації .
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ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 30, проти - 0, утримались - 6,
не голосували - 9/
34.

СЛУХАЛИ:

Про надання згоди на прийняття до комунальної
власності
територіальної
громади
м.Запоріжжя
друкованої продукції від Інституту педагогіки
Національної академії педагогічних наук України.
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 2/

35.

СЛУХАЛИ:

Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади м.Запоріжжя майна від ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОТОР СІЧ" та
подальше його використання.
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради,
позафракційний
заяви депутатів щодо конфлікту інтересів
редакційна правка Пидорич Руслан Олександрович секретар міської ради
результати голосування: за - 32, проти - 0, утримались 3,
не голосували 10 не прийнята;
редакційна правка Гординський Віктор Георгійович депутат міської ради від фракції "Нова політика"
результати голосування: за - 34, проти - 0, утримались 4,
не голосували - 7 прийнята
Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради
Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради
від фракції "Опозиційний блок"
Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від
фракції ВО "Батьківщина"
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"
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ВИРІШИЛИ:
36.

СЛУХАЛИ:

37.

СЛУХАЛИ:

38.

СЛУХАЛИ:

39.

СЛУХАЛИ:

Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради
від фракції "Нова політика"
/рiшення 26 додається: за - 38, проти - 0, утримались - 2,
не голосували - 5/

Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир
спільного
заселення
за
адресами:
вул.Патріотична, 50 вул.Космічна, 22а та частини
нежитлового приміщення за адресою: пр.Соборний,193 .
ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за - 33, проти - 0, утримались - 8,
не голосували - 4/
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради
від 27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів
Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату
Запорізької міської ради та її виконавчих органів" зі
змінами.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за - 36, проти - 0, утримались - 6,
не голосували - 3/
Про визначення виконавчого органу Запорізької міської
ради, що виконуватиме функції органу управління якістю
атмосферного повітря.
ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про затвердження списків присяжних.

ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1/
40.

СЛУХАЛИ:

Про припинення ТОВ "КРОКУС ЛТД" права
користування земельною ділянкою на правах оренди по

30

вул.Новокузнецькій,
12-в
для
розташування
торгівельного центру.
ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від
фракції "Опозиційний блок"
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 22, проти -0 , утримались - 14,
не голосували - 8/
41.

СЛУХАЛИ:

Про звернення до Президента України, Голови Верховної
ради України, Голови комітету з питань аграрної та
земельної політики щодо не направлення, ставлення на
голосування у другому читанні, та накладення вета на
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо обігу земель сільськогосподарського
призначення реєстраційний номер 2178-10.
ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 28, проти - 0, утримались - 8,
не голосували - 5/

42.

СЛУХАЛИ:
Різне.
ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради,
позафракційний
Бородай Олексій Миколайович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Константинов Олександр
Олександрович - депутат
міської ради від фракції "Солідарність"
Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
ВИРІШИЛИ: / інформацiю прийняти до вiдома/

Міський голова

В.В.Буряк

