
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №46 

сорок шостої сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 18 грудня 2019 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №46 

м.Запоріжжя 18.12.2019 

засідання почалось о 11 годині 20 хвилин 

засідання закінчилось о 21 годині 30 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 63 

  запрошені 32 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 СЛУХАЛИ: Михайловську Світлану Володимирівну - начальник 

Управління патрульної поліції в Запорізькій області 
 ВИСТУПИВ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 
  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
  Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 
  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 
  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  Кобзарюк Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 
   



3 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Головко Олександр Степанович – голова Ради Запорізької 

обласної федерації роботодавців, Президент Запорізького 

Обласного Союзу Промисловців і підприємств 

(роботодавців) «Потенціал) 
  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 
  Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 
   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
      протокольне доручення Афанасьєву Олегу 

Володимировичу - депутат міської ради від фракції ВО 

"Батьківщина" 
      протокольне доручення Милій Наталі Анатоліївні – 

директору департаменту надання адміністративних 

послуг та розвитку підприємництва міської ради 
   
   Повідомлення щодо змін, які відбулись у фракції 

 "Наш край" (згідно протоколу засідання фракції) 
   
 ВИСТУПИВ: представник громади Д`ячук Н.В. 
   

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок шостої сесії 

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

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного сорок шостої міської ради 

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

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

півріччя 2020 року  

 5. 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)  
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 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 рішення міської ради від 19.12.2018 

№32 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

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

 8. Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами). 
 9. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 № 36 (зі змінами та доповненнями)  

 10. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 27.06.2018 №32 (зі змінами та 

доповненнями) 
 11. Про внесення змін до Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №31 (зі змінами). 
 12. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№35 "Про затвердження міської програми "Програма 

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

2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)". 
 13. Про затвердження міської програми "Програма розвитку 

туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки"  

 14. Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та 

комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 

роки 

 15. Про внесення змін до  Програми розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №47. 
 16. Про затвердження міської цільової програми 

"Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація 

заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 

2020-2022 роки".  

 17. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№55 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2019 рік" 
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 18. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

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

 19. Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2020 рік  

 20. Про затвердження Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2020 рік. 
 21. Про затвердження Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2020 році. 
 22. Про бюджет міста на 2020 рік (код бюджету 8201100000) 

 23. Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжя (зі змінами)  

 24. Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів по 

м.Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання особи, 

засуджені до громадських робіт у 2020 році  

 25. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки. 
 26. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 
 27. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
 28. Різне. 
   

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

не голосували - 7 

   

 ВИСТУПИЛИ:  Буряк В.В. - міський голова 

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
  1. Про внесення змін до Програм "Освіта на 2019-2021 

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

2019-2021 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)  

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували – 5 
 

  2. Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.12.2018 №50 "Про затвердження Програми  

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

   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 6 
 

  3. Про внесення змін до Програми розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 30.11.2016 №98 "Про Програму розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 

2016-2020 роки" (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 8 
 

  4. 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 - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 
 

  5. 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 - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  6. Про внесення змін до міської цільової Програми 

розширення мережі філій Центру надання 

адміністративних послуг у м.Запоріжжі (у новій 

редакції) 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  7. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 31.01.2014 №22 "Про затвердження 

Програми раціонального використання території та 
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комплексного містобудівного розвитку міста 

Запоріжжя" зі змінами. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  8. 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 - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 9 
 

  9. 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-50, проти - 0, утримались 

-0, не голосували- 6 
 

  10. 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 - 48, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 7 
 

  11. Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних 

житлових будинках м.Запоріжжя на умовах 

співфінансування в 2020 році. 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  12. Про внесення змін до Програми підтримки 

діяльності органів самоорганізації населення міста 

Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від  

21.12.2016 №26. 
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   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  13. 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 - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  14. Про внесення змін до Програми поводження з 

тваринами у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 26.04.2017 

№33 (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 9 
 

  15. Про внесення змін до Програми "Фінансування 

заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-

2021 роки", затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №51. 
   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 8 
 

  16. Про внесення змін до Програми "Фінансова 

підтримка комунального підприємства 

"Муніципальна телевізійна мережа" на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 

28.08.2019 №33 

   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  17. Про затвердження Міської цільової програми 

забезпечення членства Запорізької міської ради в 

Асоціаціях у 2020 році. 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  18. Про внесення змін до міської цільової програми 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої 
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рішенням міської ради від 20.12.2017 №34 (зі 

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

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  19. Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 

2020 рік  

   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

  20. Про затвердження Програми розвитку системи 

надання адміністративних послуг в м.Запоріжжі на 

2020-2022 роки  

   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

  21. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 20.12.2017 №43 "Про затвердження 

Програми "Про фінансування природоохоронних 

заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-

2020 роки" (зі змінами)  

   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  22. Про внесення змін до Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 30.05.2018 

№16 (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 54, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  23. 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 - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 
 

  24. 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) 
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   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 9 
 

  25. 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 проєктів в житлово-

комунальному господарстві на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 

№41 (зі змінами). 
   Результати голосування: за - 54, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 
 

  26. Про затвердження Програми підтримки діяльності 

органів самоорганізації населення міста Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  27. Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.09.2018 №25 "Про надання місцевої гарантії" 

(зі змінами). 
   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 
 

  28. Про внесення змін до рішень міської ради від 

28.02.2019 №65 "Про визначення розпорядників та 

одержувачів (кінцевих бенефіціарів) субвенції за 

місцевими бюджетами на реалізацію проєктів у 

рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України" та від 30.10.2019 №29 "Про 

проєкти, що фінансуються у рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України". 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 4 

  29. Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя об'єктів 

нерухомого майна та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна від ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОТОР СІЧ" та 

подальше його використання. 
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   Результати голосування: за - 53, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  30. Про створення закладу дошкільної освіти (ясел-

садка) №133 "Струмочок" Запорізької міської ради 

Запорізької області. 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

  31. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 24.04.2019 №46 "Про затвердження 

Положення про службу (управління) у справах дітей 

Запорізької міської ради". 
   Результати голосування: за - 53, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  32. Про розгляд питання щодо доцільності придбання в 

комунальну власність територіальної громади міста 

Запоріжжя об'єктів нерухомого майна розташованих  

за адресою: м.Запоріжжя, вул.12 квітня, буд.2 та 

вул.Ленська, буд.2в. 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  33. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

подальшим продажем права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 
   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 9 
 

  34. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 29.08.2018 №31 "Про прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя об'єктів комунальної інфраструктури 

від товариства з обмеженою відповідальністю 

"Запорізька міська енергетична компанія" та 

подальше їх використання". 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
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  35. Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області майна, яке належить територіальній громаді 

м.Запоріжжя та перебуває в господарському віданні 

(балансі) комунального підприємства "Водоканал". 
   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  36. Про затвердження переліку об'єктів права 

комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають 

приватизації  

   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 7, не голосували - 7 
 

  37. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Мала,3, вул.Ентузіастів/В.Сергієнко, 21/32. 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 8 
 

  38. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

27.03.2013 №13 "Про внесення доповнення до 

Правил благоустрою території м.Запоріжжя, 

затверджених рішенням Запорізької міської ради від 

22.06.2011 №41 "Про Правила благоустрою 

території міста Запоріжжя". 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 8 
 

  39. Про підтримку петиції щодо розгляду резолюції 

"Україні потрібен мир", яка була прийнята 

громадськими організаціями м.Запоріжжя до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної ради України на підтримку дій 

Президента України, направлених на імплементацію 

"Формули Штанмаєра" як єдино реального шляху 

зупинення війни та встановлення миру на Донбасі". 
   Результати голосування: за - 29, проти - 7, 

утримались - 0, не голосували - 20 

  40. Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.11.2019 №30 "Про затвердження списків 

присяжних". 
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   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 9 
 

  41. Про перейменування частини вулиці Заводської від 

вул.Сєдова до вул.Лермонтова на вулицю Іоанна 

Павла ІІ в місті Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 38, проти - 1, 

утримались - 2, не голосували - 15 
 

  42. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

будівництва сміттєзбиральних майданчиків для 

твердих побутових відходів та їх роздільного збору 

в місті Запоріжжі на 2018-2021 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.09.2018 №23  

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 10 
 

  43. Про затвердження Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в кредитно-

фінансових установах кредитами, що надаються 

об'єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків на реалізацію проектів за "Програмою 

підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків "Енергодім" Фонду енергоефективності на 

2020-2024 роки". 
   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 
 

  44. Про збільшення швидкості руху транспортних 

засобів на Прибережній автомагістралі до 70 км/год 

в період з 01 квітня до 01 листопада. 
   Результати голосування: за - 45, проти - 1, 

утримались - 3, не голосували - 5 
 

  45. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості 

передачі у концесію Запорізького аеропорту. 
   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 8, не голосували - 5 
 

  46. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету Міністрів України щодо прискорення 

прийняття постанови "Про затвердження порядку 
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безоплатної передачі земельних ділянок, на яких 

розташовані багатоквартирні будинки, а також 

належні до них будівлі, споруди та прибудинкова 

територія, що перебувають у спільній сумісній 

власності власників квартир та нежитлових 

приміщень у будинку, у власність або постійне 

користування співвласниками багатоквартирного 

будинку". 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

  47. Про звернення депутатів до Кабінету Міністрів 

України, Міністерства культури України щодо 

передачі в комунальну власність територіальної 

громади міста Запоріжжя земельних ділянок на о. 

Хортиця, на яких розташовані об'єкти комунальної 

власності (в т.ч. житловий фонд, транспортна 

інфраструктура, об'єкти освіти та міністерства 

охорони здоров'я). 
   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували -3 
 

  48. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України про неприпустимість 

прийняття Верховною Радою законопроекту №1210, 

який передбачає додаткове оподаткування 

видобутку залізної руди. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 10 
 

  49. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі, станом поверхневих вод та грунтів, у 

м.Запоріжжя. 
   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 5 

  50. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального 

користування у м.Запоріжжі 



15 

 ВИСТУПИВ:  Константинов Олександр Олександрович – депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 
   Пропозиція не включати до порядку денного  

додаткове питання 50  
    
  51. Про звільнення із посади першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мішка С.М. 
   Результати голосування: за - 25, проти - 1, 

утримались - 5, не голосували – 23  

/не включено до порядку денного/ 
   Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
  52. Про звільнення із посади заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Пустоварова А.І. 
   Результати голосування: за - 22, проти - 1, 

утримались - 6, не голосували - 25 

/не включено до порядку денного/ 
    
  53. Про надання допомоги Запорожець О.А. на 

лікування. 
   Результати голосування: за-51, проти - 0, утримались 

-0, не голосували- 3 
 

  54. Про затвердження Переліку проектів рішень 

Запорізької міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації. 
   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 12 
 

  55. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації 

(п.1-п.51). 
   Результати голосування: за - 39, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 14 
 

 ВИСТУПИЛИ:  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 
   Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської 

ради 
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 СЛУХАЛИ:  Буряк В.В. - міський голова 
   Після погоджувальної ради пропозиції: 
    1.Розглянути додаткове питання №53 в першу чергу 

результати голосування: за - 51,  проти- 0, утрималось-0, 

не голосувало - 4 

    2.Розглянути додаткові питання№1-26 перед питанням   

№17 основного порядку денного  

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

не голосувало - 5 

 ВИСТУПИВ:   Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Пропозиція розглянути додаткові питання 54-55 перед 

питанням 28 основного порядку денного 
 ВИСТУПИВ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
  Пропозиція включити до порядку денного питання: 
             56. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України про неприпустимість прийняття 

Верховною Радою законопроєкту №2367 про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо збільшення 

ставок екологічного податку з метою проведення 

додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров`я 

та покращенню медико санітарного забезпечення 

громадян України 
  Результати голосування: за - 42, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 11 
   
 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок шостої сесії 

міської ради сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат сорок шостої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію сорок шостої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію сорок шостої сесії міської ради. 
 4. Про надання допомоги Запорожець О.А. на лікування. 
 5. Про План роботи Запорізької міської ради на перше 

півріччя 2020 року  

 6. Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 (зі змінами)  

 7. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№28 "Про затвердження міської програми "Культура 
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Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі змінами та 

доповненнями)" 

 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№32 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

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

 9. Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (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 Програми "Діти Запоріжжя" на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №31 (зі змінами). 
 13. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№35 "Про затвердження міської програми "Програма 

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

2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)". 
 14. Про затвердження міської програми "Програма розвитку 

туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки"  

 15. Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та 

комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 

роки 

 16. Про внесення змін до  Програми розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №47. 
 17. Про затвердження міської цільової програми 

"Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація 

заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 

2020-2022 роки".  

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

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

2021 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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 19. 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)"  

 20. Про внесення змін до Програми розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 2016-

2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

30.11.2016 №98 "Про Програму розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 2016-

2020 роки" (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 міської цільової Програми 

розширення мережі філій Центру надання 

адміністративних послуг у м.Запоріжжі (у новій редакції) 

 24. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 31.01.2014 №22 "Про затвердження Програми 

раціонального використання території та комплексного 

містобудівного розвитку міста Запоріжжя" зі змінами. 
 25. 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) 
 26. 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)  

 27. 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)  

 28. Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових 

будинках м.Запоріжжя на умовах співфінансування в 

2020 році. 
 29. Про внесення змін до Програми підтримки діяльності 

органів самоорганізації населення міста Запоріжжя, 

затвердженої рішенням міської ради від  21.12.2016 №26. 
 30. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2019 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі змінами)". 
 31. Про внесення змін до Програми поводження з тваринами 

у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами). 
 32. Про внесення змін до Програми "Фінансування заходів з 

дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 

роки", затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 

№51. 
 33. Про внесення змін до Програми "Фінансова підтримка 

комунального підприємства "Муніципальна телевізійна 

мережа" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 28.08.2019 №33 

 34. Про затвердження Міської цільової програми 

забезпечення членства Запорізької міської ради в 

Асоціаціях у 2020 році. 
 35. 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). 
 36. Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік  

 37. Про затвердження Програми розвитку системи надання 

адміністративних послуг в м.Запоріжжі на 2020-2022 

роки  

 

 

 

  

 38. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 
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від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

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

 39. Про внесення змін до Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 30.05.2018 №16 

(зі змінами). 
 40. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 "Про затвердження міської цільової програми 

"Безпечне місто Запоріжжя" (зі змінами)  

 41. 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) 

 42. 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 проєктів в житлово-комунальному 

господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №41 (зі змінами). 
 43. Про затвердження Програми  підтримки діяльності 

органів самоорганізації населення міста Запоріжжя. 
 44. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№55 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2019 рік" 

 45. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

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

 46. Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2020 рік  

 47. Про затвердження Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2020 рік. 
 48. Про затвердження Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2020 році. 
 49. Про бюджет міста на 2020 рік (код бюджету 8201100000) 

 50. Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжя (зі змінами)  

 

 
  

 51. Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів по 
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м.Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання особи, 

засуджені до громадських робіт у 2020 році  

 52. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018 2022 роки. 
 53. Про організаційно правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 
 54. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
 55. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 56. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (п.1-

п.51). 
 57. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2018 

№25 "Про надання місцевої гарантії" (зі змінами). 
 58. Про внесення змін до рішень міської ради від 28.02.2019 

№65 "Про визначення розпорядників та одержувачів 

(кінцевих бенефіціарів) субвенції за місцевими 

бюджетами на реалізацію проєктів у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України" та від 30.10.2019 №29 "Про проєкти, що 

фінансуються у рамках Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України". 
 59. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна та 

іншого окремого індивідуально визначеного майна від 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"МОТОР СІЧ" та подальше його використання. 
 60. Про створення закладу дошкільної освіти (ясел-садка) 

№133 "Струмочок" Запорізької міської ради Запорізької 

області.  

 61. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 24.04.2019 №46 "Про затвердження Положення про 

службу (управління) у справах дітей Запорізької міської 

ради". 
 62. Про розгляд питання щодо доцільності придбання в 

комунальну власність територіальної громади міста 

Запоріжжя об'єктів нерухомого майна розташованих  за 

адресою: м.Запоріжжя, вул.12 квітня, буд.2 та 
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вул.Ленська, буд.2в. 
 63. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) із подальшим продажем права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). 
 64. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 29.08.2018 №31 "Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єктів 

комунальної інфраструктури від товариства з обмеженою 

відповідальністю "Запорізька міська енергетична 

компанія" та подальше їх використання". 
 65. Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області майна, яке належить територіальній громаді 

м.Запоріжжя та перебуває в господарському віданні 

(балансі) комунального підприємства "Водоканал". 
 66. Про затвердження переліку об'єктів права комунальної 

власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації  

 67. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Мала,3, 

вул.Ентузіастів/В.Сергієнко, 21/32. 
 68. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

27.03.2013 №13 "Про внесення доповнення до Правил 

благоустрою території м.Запоріжжя, затверджених 

рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 №41 

"Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя". 
 69. Про підтримку петиції щодо розгляду резолюції "Україні 

потрібен мир", яка була прийнята громадськими 

організаціями м.Запоріжжя до Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Верховної ради України на 

підтримку дій Президента України, направлених на 

імплементацію "Формули Штанмаєра" як єдино 

реального шляху зупинення війни та встановлення миру 

на Донбасі". 
 70. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 

№30 "Про затвердження списків присяжних". 
 71. Про перейменування частини вулиці Заводської від 

вул.Сєдова до вул.Лермонтова на вулицю Іоанна Павла ІІ 

в місті Запоріжжя. 
 72. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

будівництва сміттєзбиральних майданчиків для твердих 

побутових відходів та їх роздільного збору в місті 



23 

Запоріжжі на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 26.09.2018 №23  

 73. Про затвердження Програми відшкодування відсоткових 

ставок за залученими в кредитно-фінансових установах 

кредитами, що надаються об'єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків на реалізацію проектів за 

"Програмою підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків "Енергодім" Фонду 

енергоефективності на 2020-2024 роки". 
 74. Про збільшення швидкості руху транспортних засобів на 

Прибережній автомагістралі до 70 км/год в період з 01 

квітня до 01 листопада. 
 75. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості 

передачі у концесію Запорізького аеропорту. 
 76. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету Міністрів України щодо прискорення прийняття 

постанови "Про затвердження порядку безоплатної 

передачі земельних ділянок, на яких розташовані 

багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, 

споруди та прибудинкова територія, що перебувають у 

спільній сумісній власності власників квартир та 

нежитлових приміщень у будинку, у власність або 

постійне користування співвласниками 

багатоквартирного будинку". 
 77. Про звернення депутатів до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства культури України щодо передачі в 

комунальну власність територіальної громади міста 

Запоріжжя земельних ділянок на о. Хортиця, на яких 

розташовані об'єкти комунальної власності (в т.ч. 

житловий фонд, транспортна інфраструктура, об'єкти 

освіти та міністерства охорони здоров'я). 
 78. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України про неприпустимість прийняття 

Верховною Радою законопроекту №1210, який 

передбачає додаткове оподаткування видобутку залізної 

руди. 
   
 79. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 
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станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 
 80. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України про неприпустимість прийняття 

Верховною Радою законопроєкту №2367 про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо збільшення 

ставок екологічного податку з метою проведення 

додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров`я 

та покращенню медико-санітарного забезпечення 

громадян України 

   
 81. Різне. 
   

  Результати голосування: за - 54, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2 

   

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

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 4/ 
   

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2/1 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 

2, не голосували - 7/ 
   

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 5/ 
   

   ВИСТУПИВ: Буряк В.В. - міський голова 

  Пропозицією після погоджувальної ради відмовитися від 

запитів, заяв, оголошень 
  Результати голосування: за - 46, проти - 1, утримались - 4, 

не голосували - 6 
  протокольне доручення Зломинозі Валерію Михайловичу 

- директору департаменту правового забезпечення 

міської ради 
  протокольне доручення Чумаченко Ігорю Миколайовичу 

- депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок" 
 ВИСТУПИВ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 
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від фракції ВО "Батьківщина" 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи сорок шостої  сесії 

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

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

голосували - 9// 
   

4.1. СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію сорок шостої сесії міської ради у 

новому складі 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 
 ВИРІШИЛИ: рішення № 2/2 додається: за - 46, проти - 2, утримались - 

0, не голосували - 7/ 
   
 ВИСТУПИВ: Буряк В.В. - міський голова 
  пропозицією надання слова представникам громади 
5.1 СЛУХАЛИ: Макушинська Ганна Павлівна 
  Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 
  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
   

5.2 СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Запорожець О.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: за -62, проти -0, утримались -0, не 

голосували -0/ 
   

6. СЛУХАЛИ: Про План роботи Запорізької міської ради на перше 

півріччя 2020 року  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: за -61, проти -0, утримались -0, не 

голосували -1/ 
   

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
   

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
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19.12.2018 №30 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: за -59, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

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

№28 "Про затвердження міської програми "Культура 

Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі змінами та 

доповненнями)" 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: за -51, проти -1, утримались -6, не 

голосували -5/ 
   

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 8 додається: за -58, проти -0, утримались -1, не 

голосували -4/ 
   

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не 

голосували -6/ 

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 
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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 

 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заява щодо конфлікту інтересів Дорошенко Юрій 

Леонідович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: за -54, проти -0, утримались -3, не 

голосували -6/ 
   

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: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заява щодо конфлікту інтересів Дорошенко Юрій 

Леонідович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: за -59, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

13. 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 12 додається: за -59, проти -0, утримались -0, не 
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голосували -4/ 
   

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

№35 "Про затвердження міської програми "Програма 

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

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

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: за -59, проти -0, утримались -0, не 

голосували -4/ 
   

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської програми "Програма розвитку 

туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки"  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: за -52, проти -0, утримались -5, не 

голосували -6/ 
   

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та 

комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 

роки 

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заява щодо конфлікту інтересів Дорошенко Юрій 

Леонідович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за -57, проти -0, утримались -1, не 

голосували -5/ 
   

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до  Програми розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №47. 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 
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міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заява щодо конфлікту інтересів Дорошенко Юрій 

Леонідович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

  Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за -46, проти -0, утримались -7, не 

голосували -10/ 
   

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми 

"Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація 

заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 

2020-2022 роки".  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за -56, проти -0, утримались -3, не 

голосували -4/ 
   

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

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

2021 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 
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фракції ВО "Батьківщина" 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за -47, проти -1, утримались -5, не 

голосували -10/ 
   

20. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за -54, проти -0, утримались -4, не 

голосували -5/ 
   
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
 СЛУХАЛИ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
   

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 2016-

2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

30.11.2016 №98 "Про Програму розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 2016-

2020 роки" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

   
 ВИСТУПИЛИ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за -51, проти -4, утримались -1, не 
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голосували -6/ 
   

22. 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: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкін Юрій Ігорович - 

депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 5/ 
   

23. 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за -45, проти -1, утримались -7, не 

голосували -9/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової Програми 

розширення мережі філій Центру надання 

адміністративних послуг у м.Запоріжжі (у новій редакції) 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за -54, проти -0, утримались -2, не 

голосували -6/ 
   

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

від 31.01.2014 №22 "Про затвердження Програми 

раціонального використання території та комплексного 

містобудівного розвитку міста Запоріжжя" зі змінами. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за -51, проти -0, утримались -6, не 

голосували -5/ 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи 
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Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2021 

роки", затвердженої рішенням міської ради від 28.03.2018 

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

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за -49, проти -1, утримались -5, не 

голосували -7/ 
   

27. 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: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкін Юрій Ігорович - 

депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за -47, проти -0, утримались -9, не 

голосували -6/ 
   

28. 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: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Кривцов Андрій  Іванович - депутат міської ради від 
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фракції "Опозиційний блок" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 7/ 
   

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення капітальних 

ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових 

будинках м.Запоріжжя на умовах співфінансування в 

2020 році. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 14/ 
   

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки діяльності 

органів самоорганізації населення міста Запоріжжя, 

затвердженої рішенням міської ради від  21.12.2016 №26. 
 ДОПОВІДАЧ: Маєр Федір Миколайович - голова районної адміністрації  

міської ради по Шевченківському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 8/ 
   

31. 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: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  редакційна правка депутатів  

результати голосування: за - 54, проти - 0, утримались 1, 

не голосували - 6 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 

голосували -6/ 

32. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми поводження з тваринами 

у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами). 

   
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 9, 
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не голосували - 7/ 
   

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Фінансування заходів з 

дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 

роки", затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 

№51. 
 ДОПОВІДАЧ: Змієнко Віталій Валерійович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за -52, проти -0, утримались -3, не 

голосували -6/ 
   

34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Фінансова підтримка 

комунального підприємства "Муніципальна телевізійна 

мережа" на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 28.08.2019 №33 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за - 46, проти - 1, утримались - 8, 

не голосували - 6/ 
   

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської цільової програми 

забезпечення членства Запорізької міської ради в 

Асоціаціях у 2020 році. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 23/ 
   

36. 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 

   
 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Закальський Віктор Олександрович - начальник 

управління з питань попередження надзвичайних 
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ситуацій та цивільного захисту населення 

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

не голосували - 23/ 
   

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 13/ 
   

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку системи надання 

адміністративних послуг в м.Запоріжжі на 2020-2022 

роки  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за -50, проти -0, утримались -1, не 

голосували -10/ 
   

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

від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

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

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 

голосували -13/ 
   

40. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 30.05.2018 №16 

(зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за -51, проти -0, утримались -3, не 

голосували -7/ 

41. 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 
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голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заява щодо конфлікту інтересів Орєшкін Юрій Ігорович - 

депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за -51, проти -1, утримались -3, не 

голосували -6/ 
   

42. 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 41 додається: за -49, проти -1, утримались -2, не 

голосували -9/ 
   

43. 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 проєктів 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 42 додається: за - 57, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4/ 
   

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми  підтримки діяльності 

органів самоорганізації населення міста Запоріжжя. 

   
 ДОПОВІДАЧ: Маєр Федір Миколайович - голова районної адміністрації  

міської ради по Шевченківському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -59, проти -0, утримались -0, не 

голосували -2/ 
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45. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 

№55 "Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2019 рік" 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -51, проти -0, утримались -6, не 

голосували -4/ 
   

46. 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: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  редакційна правка депутатів 

результати голосування: за - 55, проти - 0, утримались 1, 

не голосували - 5 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за - 57, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 1/ 
   

47. СЛУХАЛИ: Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2020 рік  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 3/ 
   

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2020 рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за -58, проти -0, утримались -1, не 

голосували -2/ 

49. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2020 році. 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за -60, проти -1, утримались -0, не 

голосували -0/ 
   

50. СЛУХАЛИ: Про бюджет міста на 2020 рік (код бюджету 8201100000) 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 
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питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Мішку Сергію Миколайовичу   

першому заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за -51, проти -1, утримались -7, не 

голосували -2/ 
   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  включити до порядку денного додаткове питання:  
  Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Комітету з питань правової політики 

Верховної Ради України, депутатів Верховної ради 

України щодо необхідності доопрацювання проєкту змін 

до Конституції 
  Результати голосування: за - 59, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2 
51. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Комітету з питань правової політики 

Верховної Ради України, депутатів Верховної ради 

України щодо необхідності доопрацювання проєкту змін 

до Конституції 
 ДОПОВІДАЧ: Лученко  Андрій Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за - 59, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 
   

52. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжя (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається: за - 60, проти - 0, утримались - 0, 
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не голосували - 1/ 
   

53. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку видів робіт та об'єктів по 

м.Запоріжжю, на яких будуть відбувати покарання особи, 

засуджені до громадських робіт у 2020 році  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за - 58, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 1/ 
   

54. СЛУХАЛИ: Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2018-2022 роки. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 30, проти - 0, утримались - 17, 

не голосували - 14/ 
   
 ВИСТУПИВ: Константинов Олександр Олександрович – депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 
  Пропозиція зняти з розгляду питання 26  
  Про організаційно правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі"; 
  та питання 27 
  Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
   

55. 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: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заяви депутатів щодо конфлікту інтересів; 

редакційна правка Маляренко Андрія Євгеновича   

депутата міської ради від фракції "Об'єднання 
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"Самопоміч" (виключити п. 51) 

результати голосування: за - 43, проти - 1, утримались   

4, не голосували - 11  прийнята  

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 73 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 10/ 
   

56. СЛУХАЛИ: Перелік 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: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заяви депутатів щодо конфлікту інтересів  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 74/1-74/50 додається: за - 44, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували -11/ 
   

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

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

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 12/ 

58. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень міської ради від 28.02.2019 

№65 "Про визначення розпорядників та одержувачів 

(кінцевих бенефіціарів) субвенції за місцевими 

бюджетами на реалізацію проєктів у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України" та від 30.10.2019 №29 "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 54 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 1, 
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не голосували - 8/ 

59. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна та 

іншого окремого індивідуально визначеного майна від 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"МОТОР СІЧ" та подальше його використання. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заяви депутатів щодо конфлікту інтересів  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 5/ 
   

60. СЛУХАЛИ: Про створення закладу дошкільної освіти (ясел-садка) 

№133 "Струмочок" Запорізької міської ради Запорізької 

області.  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заяви депутатів щодо конфлікту інтересів  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 
   

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

від 24.04.2019 №46 "Про затвердження Положення про 

службу (управління) у справах дітей Запорізької міської 

ради". 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

   
  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: за - 36, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 21/ 

62. СЛУХАЛИ: Про розгляд питання щодо доцільності придбання в 

комунальну власність територіальної громади міста 

Запоріжжя об'єктів нерухомого майна розташованих  за 
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адресою: м.Запоріжжя, вул.12 квітня, буд.2 та 

вул.Ленська, буд.2в. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 58 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 1/ 
   

63. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) із подальшим продажем права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 59 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 6/ 
   

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

від 29.08.2018 №31 "Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єктів 

комунальної інфраструктури від товариства з обмеженою 

відповідальністю "Запорізька міська енергетична 

компанія" та подальше їх використання". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 

комунальної власності  та приватизації міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 60 додається: за -50, проти -0, утримались -5, не 

голосували -3/ 
   

65. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області майна, яке належить територіальній громаді 

м.Запоріжжя та перебуває в господарському віданні 

(балансі) комунального підприємства "Водоканал". 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 61 додається: за -52, проти -0, утримались -4, не 
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голосували -2/ 
   

66. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об'єктів права комунальної 

власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 62 додається: за - 42, проти - 1, утримались - 8, 

не голосували - 7/ 
   

67. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Мала,3, 

вул.Ентузіастів/В.Сергієнко, 21/32. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 63 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 5/ 
   

68. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

27.03.2013 №13 "Про внесення доповнення до Правил 

благоустрою території м.Запоріжжя, затверджених 

рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 №41 

"Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Лисенко Віталій Володимирович - начальник Інспекції з 

благоустрою міської ради 

  Константинова Катерина Андріївна - депутат міської 

ради, позафракційна 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 64 додається: за - 48, проти - 1, утримались - 4, 

не голосували - 4/ 
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69. СЛУХАЛИ: Про підтримку петиції щодо розгляду резолюції "Україні 

потрібен мир", яка була прийнята громадськими 

організаціями м.Запоріжжя до Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Верховної ради України на 

підтримку дій Президента України, направлених на 

імплементацію "Формули Штанмаєра" як єдино 

реального шляху зупинення війни та встановлення миру 

на Донбасі". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 17, проти - 8, утримались - 5, 

не голосували - 23/ 
   

70. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 

№30 "Про затвердження списків присяжних". 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 65 додається: за - 54, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 2/ 
   

71. СЛУХАЛИ: Про перейменування частини вулиці Заводської від 

вул.Сєдова до вул.Лермонтова на вулицю Іоанна Павла ІІ 

в місті Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Ніколаєнко Олександр Олександрович - голова районної 

адміністрації міської ради по Вознесенівському району 

 ВИСТУПИЛИ: Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 66 додається: за - 34, проти - 2, утримались - 5, 

не голосували - 15/ 
   

72. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської цільової Програми 

будівництва сміттєзбиральних майданчиків для твердих 

побутових відходів та їх роздільного збору в місті 

Запоріжжі на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням 
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міської ради від 26.09.2018 №23  

 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заява щодо конфлікту інтересів Дорошенко Юрій 

Леонідович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  редакційна правка Дорошенко Юрій Леонідович - депутат 

міської ради від фракції "Опозиційний блок"  

результати голосування за - 40, проти - 0, утримались   2, 

не голосували - 14  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 67 додається: за - 43, проти - 1, утримались - 4, 

не голосували - 9/ 
   

73. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми відшкодування відсоткових 

ставок за залученими в кредитно-фінансових установах 

кредитами, що надаються об'єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків на реалізацію проектів за 

"Програмою підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків "Енергодім" Фонду 

енергоефективності на 2020-2024 роки". 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 25, проти - 0, утримались - 18, 

не голосували - 14/ 
   

74. СЛУХАЛИ: Про збільшення швидкості руху транспортних засобів на 

Прибережній автомагістралі до 70 км/год в період з 01 

квітня до 01 листопада. 
 ДОПОВІДАЧ: Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Солідарність" 

  Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради від фракції 
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"Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 68 додається: за - 33, проти - 5, утримались - 12, 

не голосували - 7/ 
   

75. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості 

передачі у концесію Запорізького аеропорту. 
 ДОПОВІДАЧ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 30, проти - 0, утримались - 11, 

не голосували - 16/ 

76. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Кабінету Міністрів України щодо прискорення прийняття 

постанови "Про затвердження порядку безоплатної 

передачі земельних ділянок, на яких розташовані 

багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, 

споруди та прибудинкова територія, що перебувають у 

спільній сумісній власності власників квартир та 

нежитлових приміщень у будинку, у власність або 

постійне користування співвласниками 

багатоквартирного будинку". 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 69 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 4/ 
   

77. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства культури України щодо передачі в 

комунальну власність територіальної громади міста 

Запоріжжя земельних ділянок на о. Хортиця, на яких 

розташовані об'єкти комунальної власності (в т.ч. 

житловий фонд, транспортна інфраструктура, об'єкти 

освіти та міністерства охорони здоров'я). 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 70 додається: за - 55, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 0/ 

78. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України про неприпустимість прийняття 

Верховною Радою законопроекту №1210, який 

передбачає додаткове оподаткування видобутку залізної 
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руди. 
 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 71 додається: за - 38, проти - 1, утримались - 4, 

не голосували - 12/ 
   

79. СЛУХАЛИ: Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

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

не голосували - 11/ 
   

80. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України про неприпустимість прийняття 

Верховною Радою законопроєкту №2367 про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо збільшення 

ставок екологічного податку з метою проведення 

додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров`я 

та покращенню медико-санітарного забезпечення 

громадян України 

 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 72 додається: за - 35, проти - 3, утримались - 1, 

не голосували - 16/ 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


