
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №47 

сорок сьомої сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 29 січня 2020 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №47 

м.Запоріжжя 29.01.2020 

засідання почалось о 11 годині 15 хвилин 

засідання закінчилось о 19 годині 00 хвилин 

 Всього обрано депутатів 63 

   

 Присутні: депутати 55 

  запрошені 35 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк Володимир Вікторович 

 ВИСТУПИЛИ: Бутенко Ірина Олександрівна – керівник місцевої 

прокуратури №1 
  Мазурик Роман Володимирович - керівник місцевої 

прокуратури №2 
  Прихожанов Валерій Олександрович - керівник місцевої 

прокуратури №3 
  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

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

позафракційний 
  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
   

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок сьомої сесії 

міської ради сьомого скликання (за основу) 
 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного сорок сьомої сесії міської 

ради питання: 



3 

 1. Про секретаріат сорок сьомої сесії міської ради. 
 2. Про лічильну комісію сорок сьомої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію сорок сьомої сесії міської ради. 
 4. Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 (зі змінами). 
 5. Про клопотання перед Запорізькою обласною радою про 

передачу із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області медичного обладнання, 

яке обліковується на балансі комунальної установи 

"Запорізька обласна станція переливання крові" 

Запорізької обласної ради. 
 6. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

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

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 
 8. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у 

м.Запоріжжі. 
 9. Про звільнення із посади першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мішка С.М. 
 10. Про звільнення із посади заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  

Пустоварова А.І. 
 11. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
 12. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
 13. Різне. 
   

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

не голосували - 3 

   

 СЛУХАЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова  

      1.Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з основного порядку денного № 4,6,7,8,11,12. 
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 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
      2.пропозиція питання №11, №12 виключити з порядку 

денного та проголосувати окремо 
  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
      3.пропозиція виключити питання з основного 

порядку денного № 4,6,7,8 
  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
  Результати голосування: за - 45, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 10 

   
  Пропозиція Костенко Ірини Борисівни - депутата міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
   1.виключити питання з основного порядку денного № 11 
  Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 

міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 
  Результати голосування: за - 35, проти - 6, утримались - 7, 

не голосували -7  
   
   2.виключити питання з основного порядку денного № 12 
  Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації. 
  Результати голосування: за - 34, проти - 6, утримались - 7, 

не голосували -8 
   
 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 
  1. Про деякі питання нарахування (визначення) плати 

за теплову енергію та послуги з централізованого 

опалення, централізованого постачання гарячої води 

для споживачів у зв'язку із зміною ціни природного 

газу. 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 7 
 

  2. 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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   Результати голосування: за - 38, проти - 5, 

утримались - 2, не голосували - 12 
 

  3. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Шкільна,18, вул.Рекордна,14, вул.Ентузіастів / 

В.Сергієнка, 21/32, вул.Перемоги, 95б, 

вул.Дніпровське шосе, 58. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 9 
 

  4. Про надання соціальних послуг. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 1, 

утримались - 0, не голосували - 10 
 

  5. Про затвердження Порядку проведення 

консультацій з громадськістю з питань суспільно-

економічного розвитку м.Запоріжжя у новій 

редакції. 
   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 9 
 

  6. Про звільнення заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М. та 

внесення змін до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
   Результати голосування: за - 42, проти - 2, 

утримались - 1, не голосували - 10 
 

  7. Про затвердження Гординського В.Г. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 8 
 

  8. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України стосовно накладення вето. 
 ВИСТУПИЛИ:  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
   Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 5 
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  9. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України щодо неприпустимості 

втручання в господарську діяльність КП 

"Міжнародний аеропорт Запоріжжя". 
   Результати голосування: за - 43, проти - 5, 

утримались - 2, не голосували - 5 
 

  10. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України 

щодо неприпустимості передачі у концесію 

Запорізького аеропорту. 
 ВИСТУПИЛИ:  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
   Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
   Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 
   Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 
   Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 
   Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради,  

позафракційний 
   Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Українське об'єднання патріотів - 

УКРОП" 
   Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів   

УКРОП" 
   Результати голосування: за - 32, проти - 0, 

утримались - 9, не голосували - 14 
 

  11. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України щодо внесення змін до 

Закону України "Про приватизацію державного 

житлового фонду" з метою вирішення питання 

приватизації житла комунальної форми власності, 

яке розташоване на о.Хортиця.  

   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 7 
 

  12. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України 
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щодо неприпустимості передачі у концесію 

Запорізького аеропорту до закінчення Державної 

цільової програми розвитку аеропортів на період до 

2023 року. 
   Результати голосування: за - 35, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 16 
 

 СЛУХАЛИ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
   Пропозиція про включення до блочного голосування 

додаткові питання 13-48 
   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 17 
   Включити блоком: 
  13. Про надання допомоги Білецькій Н.М. на лікування 

сина Білецького Б.Є. 
  14. Про надання допомоги Козаченку О.Г. на лікування. 
  15. Про надання допомоги Шпіленоку В.П. на 

лікування. 
  16. Про надання допомоги Мірошниченку В.Ю. на 

лікування. 
  17. Про надання допомоги Сергієнку В.М. на лікування 

сина Сергієнка О.В. 
  18. Про надання допомоги Деміщенко Н.А. на лікування 

чоловіка Деміщенка В.С. 
  19. Про надання допомоги Сущинському О.Д. на 

лікування. 
  20. Про надання допомоги Гноєвому Є.С. на лікування 

сина Нестеренка О.Є. 
  21. Про надання допомоги Куріциній В.В. на лікування 

чоловіка Куріцина О.С. 
  22. Про надання допомоги Яркіній Л.І. на лікування. 
  23. Про надання допомоги Гончаренко М.Й. на 

лікування. 
  24. Про надання допомоги Рябченко В.І. на лікування. 
  25. Про надання допомоги Вербовецькій В.О. на 

лікування. 
  26. Про надання допомоги Шейко Л.Г. на лікування. 
  27. Про надання допомоги Глотову О.В. на лікування  

  28. Про надання допомоги Гребнєвій І.В. на лікування. 
  29. Про надання допомоги Нечаю С.В. на лікування 

дружини Нечай Т.Е. 
  30. Про надання допомоги Яндолі Л.П. на лікування. 
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  31. Про надання допомоги Паталах О.Є. на лікування. 
  32. Про надання допомоги Данильчук О.Ю. на 

лікування батька Лукавенка Ю.Д. 
  33. Про надання допомоги Товстоліт М.О. на лікування. 
  34. Про надання допомоги Фурсіну О.О. на лікування. 
  35. Про надання допомоги Олефіренко Л.І. на лікування 

матері Пожарової А.І.  

  36. Про надання допомоги Радченко Д.О. на лікування 

сина Радченка К.М.  

  37. Про надання допомоги Качлішвілі Г.І. на лікування 

сина Нінідзе Л.М.  

  38. Про надання допомоги Петренко Н.К. на лікування.  

  39. Про надання допомоги Бобильовій В.В. на 

лікування. 
  40. Про надання допомоги Бондаренко О.В. на 

лікування. 
  41. Про надання допомоги Капустіну Є.О. на лікування. 
  42. Про надання допомоги Куриленку К.В. на лікування. 
  43. Про надання допомоги Максименко О.А. на 

лікування сина Діденка М.Я. 
  44. Про надання допомоги Нікітенко С.М. на лікування 

чоловіка Нікітенка А.В. 
  45. Про надання допомоги Сероклін Н.Ф. на лікування. 
  46. Про надання допомоги Сушковій Т.В. на лікування. 
  47. Про надання допомоги Тесленку В.М. на лікування. 
  48. Про надання допомоги Янушкевичу С.О. на 

лікування дружини Янушкевич В.О. 
   Результати голосування: за - 52, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 ВИСТУПИЛИ:      1.Вєдєнєєв Олександр Євгенович - депутат 

міської ради від фракції ВО "Батьківщина" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання: 
  49. Про надання допомоги Чернявській Т.А. на 

лікування 

   Результати голосування: за - 51, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 
 

       2.Гординський Віктор Георгійович - депутат 

міської ради від фракції "Нова політика" 
   Пропозиція включити до порядку денного питання: 
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  50. Про надання допомоги Мельничуку М.О. на 

лікування 

   Результати голосування: за - 52, проти -  0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
 

       3. Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської 

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

Голови Верховної Ради та народних депутатів 

України щодо неприпустимості прийняття Закону 

України "Про повну загальну середню освіту" 

   Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 
   Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
   Результати голосування: за - 37, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 14 
 

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

   1. Розглянути додаткові питання №13-50 в першу 

чергу  

  результати голосування: за - 52, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 3 
     2. Розлянути додаткове питання №9,10,12 після 

матеріальної допомоги  

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

не голосувало - 6 
   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок сьомої сесії 

міської ради сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат сорок сьомої сесії міської ради. 
 2. Про лічильну комісію сорок сьомої сесії міської ради. 
 3. Про редакційну комісію сорок сьомої сесії міської ради. 
 4. Про надання допомоги Білецькій Н.М. на лікування сина 

Білецького Б.Є. 
 5. Про надання допомоги Козаченку О.Г. на лікування. 
 6. Про надання допомоги Шпіленоку В.П. на лікування. 
 7. Про надання допомоги Мірошниченку В.Ю. на лікування. 
 8. Про надання допомоги Сергієнку В.М. на лікування сина 

Сергієнка О.В. 
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 9. Про надання допомоги Деміщенко Н.А. на лікування 

чоловіка Деміщенка В.С.  

 10. Про надання допомоги Сущинському О.Д. на лікування.  

 11. Про надання допомоги Гноєвому Є.С. на лікування сина 

Нестеренка О.Є. 
 12. Про надання допомоги Куріциній В.В. на лікування 

чоловіка Куріцина О.С. 
 13. Про надання допомоги Яркіній Л.І. на лікування. 
 14. Про надання допомоги Гончаренко М.Й. на лікування. 
 15. Про надання допомоги Рябченко В.І. на лікування. 
 16. Про надання допомоги Вербовецькій В.О. на лікування. 
 17. Про надання допомоги Шейко Л.Г. на лікування. 
 18. Про надання допомоги Глотову О.В. на лікування  

 19. Про надання допомоги Гребнєвій І.В. на лікування. 
 20. Про надання допомоги Нечаю С.В. на лікування дружини 

Нечай Т.Е. 
 21. Про надання допомоги Яндолі Л.П. на лікування. 
 22. Про надання допомоги Паталах О.Є. на лікування. 
 23. Про надання допомоги Данильчук О.Ю. на лікування 

батька Лукавенка Ю.Д. 
 24. Про надання допомоги Товстоліт М.О. на лікування.  

 25. Про надання допомоги Фурсіну О.О. на лікування.   

 26. Про надання допомоги Олефіренко Л.І. на лікування 

матері Пожарової А.І.   

 27. Про надання допомоги Радченко Д.О. на лікування сина 

Радченка К.М.  

 28. Про надання допомоги Качлішвілі Г.І. на лікування сина 

Нінідзе Л.М.  

 29. Про надання допомоги Петренко Н.К. на лікування.  

 30. Про надання допомоги Бобильовій В.В. на лікування. 
 31. Про надання допомоги Бондаренко О.В. на лікування. 
 32. Про надання допомоги Капустіну Є.О. на лікування. 
 33. Про надання допомоги Куриленку К.В. на лікування. 
 34. Про надання допомоги Максименко О.А. на лікування 

сина Діденка М.Я. 
 35. Про надання допомоги Нікітенко С.М. на лікування 

чоловіка Нікітенка А.В. 
 36. Про надання допомоги Сероклін Н.Ф. на лікування. 
 37. Про надання допомоги Сушковій Т.В. на лікування. 
 38. Про надання допомоги Тесленку В.М. на лікування. 
 39. Про надання допомоги Янушкевичу С.О. на лікування 

дружини Янушкевич В.О. 
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 40. Про надання допомоги Чернявській Т.А. на лікування    

 41. Про надання допомоги Мельничуку М.О. на лікування  

 42. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України щодо неприпустимості втручання в 

господарську діяльність КП "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя". 
 43. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України щодо 

неприпустимості передачі у концесію Запорізького 

аеропорту. 
 44. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України щодо 

неприпустимості передачі у концесію Запорізького 

аеропорту до закінчення Державної цільової програми 

розвитку аеропортів на період до 2023 року. 
 45. Про клопотання перед Запорізькою обласною радою про 

передачу із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області медичного обладнання, 

яке обліковується на балансі комунальної установи 

"Запорізька обласна станція переливання крові" 

Запорізької обласної ради. 
 46. Про звільнення із посади першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мішка С.М. 
 47. Про звільнення із посади заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  

Пустоварова А.І. 
 48. Про деякі питання нарахування (визначення) плати за 

теплову енергію  та послуги з централізованого 

опалення, централізованого постачання гарячої води для 

споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу. 
 49. Про визначення на конкурсних засадах юридичної особи, 

яка здійснюватиме збирання та перевезення побутових 

відходів спеціально обладнаними для цього 

транспортними засобами на території міста Запоріжжя. 
 50. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Шкільна,18, вул.Рекордна,14, вул.Ентузіастів / 

В.Сергієнка, 21/32, вул.Перемоги, 95б, вул.Дніпровське 

шосе, 58. 
 51. Про надання соціальних послуг. 
   



12 

 52. Про затвердження Порядку проведення консультацій з 

громадськістю з питань суспільно-економічного розвитку 

м.Запоріжжя у новій редакції. 
 53. Про звільнення заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М. та 

внесення змін до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 54. Про затвердження Гординського В.Г. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 55. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України стосовно накладення вето. 
 56. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону 

України "Про приватизацію державного житлового 

фонду" з метою вирішення питання приватизації житла 

комунальної форми власності, яке розташоване на 

о.Хортиця.  

 57. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Верховної Ради та народних депутатів України 

щодо неприпустимості прийняття Закону України "Про 

повну загальну середню освіту" 

 58. Різне. 
  Результати голосування: за - 51, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат сорок сьомої сесії міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

не голосували - 6/ 
   

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

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 6/ 
   

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

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

не голосували - 5/ 
   

   СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
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 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 СЛУХАЛИ: звернення представників "Кремнійполімер" -  

Медведенко Людмила Павлівна 
 ВИСТУПИЛИ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокльне доручення Еделєву Валерію Гавриловичу - 

раднику міського голови;  

  Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  протокольне доручення Пустоварову Анатолію 

Івановичу - заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради;  

протокольне доручення Коноваленко Владиславу 

Яковичу - директору департаменту інфраструктури та 

благоустрою;  

протокольне доручення Лисенко Віталій Володимирович 

- начальник Інспекції з благоустрою міської ради 

  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  протокольне доручення Пидоричу Руслану 

Олександровичу - секретарю міської ради 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення Греку Олександру Сергійовичу - 

генеральному директору Концерну "Міські теплові 

мережі" 

   
  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 
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позафракційний 

  Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"Солідарність" 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Солідарність" 

  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  протокольне доручення Лисенко Віталій Володимирович 

- начальник Інспекції з благоустрою міської ради  

  Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Солідарність" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  протокльне доручення Еделєву Валерію Гавриловичу - 

раднику міського голови 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

   

   СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи сорок сьомої сесії 

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

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

голосували - 8// 
   
   
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  пропозиція включити до блочного голосування додаткові 
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питання №13-50 
  Результати голосування: за - 47, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3 
  Блочне голосування додаткових питань №13-50 
  Результати голосування: за - 46, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4 

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Білецькій Н.М. на лікування сина 

Білецького Б.Є. 
 ДОПОВІДАЧ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Козаченку О.Г. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шпіленоку В.П. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 
   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Мірошниченку В.Ю. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: / 
   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сергієнку В.М. на лікування сина 

Сергієнка О.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 
   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Деміщенко Н.А. на лікування 

чоловіка Деміщенка В.С.  

 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: / 
   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сущинському О.Д. на лікування.  

   
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: / 

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гноєвому Є.С. на лікування сина 

Нестеренка О.Є. 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: / 
   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Куріциній В.В. на лікування 

чоловіка Куріцина О.С. 
 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: / 
   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Яркіній Л.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: / 
   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гончаренко М.Й. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: / 
   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Рябченко В.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: / 
   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Вербовецькій В.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: / 
   

17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Шейко Л.Г. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: / 
   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Глотову О.В. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: / 
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19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гребнєвій І.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: / 
   

20. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Нечаю С.В. на лікування дружини 

Нечай Т.Е. 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: / 
   

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Яндолі Л.П. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Вєдєнєєв Олександр Євгенович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: / 
   

22. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Паталах О.Є. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Вєдєнєєв Олександр Євгенович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: / 
   

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Данильчук О.Ю. на лікування 

батька Лукавенка Ю.Д. 
 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: / 
   

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Товстоліт М.О. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: / 
   

25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Фурсіну О.О. на лікування.   

 ДОПОВІДАЧ: Воронцов Олександр Васильович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: / 
   

26. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Олефіренко Л.І. на лікування 

матері Пожарової А.І.   

 ДОПОВІДАЧ: Поливяний Сергій Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: / 
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27. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Радченко Д.О. на лікування сина 

Радченка К.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: / 
   

28. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Качлішвілі Г.І. на лікування сина 

Нінідзе Л.М.  

 ДОПОВІДАЧ: Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: / 
   

29. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Петренко Н.К. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: / 
   

30. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бобильовій В.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: / 
   

31. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бондаренко О.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: / 
   

32. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Капустіну Є.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: / 
   

33. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Куриленку К.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: / 
   

34. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Максименко О.А. на лікування 

сина Діденка М.Я. 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: / 
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35. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Нікітенко С.М. на лікування 

чоловіка Нікітенка А.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: / 
   

36. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сероклін Н.Ф. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: / 
   

37. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сушковій Т.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: / 
   

38. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Тесленку В.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: / 
   

39. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Янушкевичу С.О. на лікування 

дружини Янушкевич В.О. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: / 
   

40. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Чернявській Т.А. на лікування    

 ДОПОВІДАЧ: Вєдєнєєв Олександр Євгенович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: / 
   

41. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Мельничуку М.О. на лікування  

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: / 
   

42. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України щодо неприпустимості втручання в 

господарську діяльність КП "Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
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 ВИСТУПИЛИ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 

  Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  редакційна правка Наумова Геннадія Борисовича   

депутата міської ради, позафракційний  
  результати голосування: за - 46, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 4  прийнята 
  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за - 45, проти -0, утримались -1, не 

голосували -5/ 
   

43. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України щодо 

неприпустимості передачі у концесію Запорізького 

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

фракції ВО "Батьківщина" пропозиція виключити 

данне питання 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
  за пропозицією Костенко Ірини Борисівни - депутата 

міської ради від фракції ВО "Батьківщина" 
  результати голосування: за - 47, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували -4 
   

44. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Прем'єр-міністра України щодо 

неприпустимості передачі у концесію Запорізького 

аеропорту до закінчення Державної цільової програми 

розвитку аеропортів на період до 2023 року. 
 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИСТУПИЛИ: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

   
  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 
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  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за - 40, проти - 0, утримались - 6, 

не голосували - 6/ 
   

45. СЛУХАЛИ: Про клопотання перед Запорізькою обласною радою про 

передачу із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області медичного обладнання, 

яке обліковується на балансі комунальної установи 

"Запорізька обласна станція переливання крові" 

Запорізької обласної ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -0/ 
   

46. СЛУХАЛИ: Про звільнення із посади першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мішка С.М. 
 ДОПОВІДАЧ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 9, проти - 6, утримались -16, не 

голосували - 21/ 
   

47. СЛУХАЛИ: 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" 

 ВИСТУПИЛИ: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 

  Зломинога Валерій Михайлович - директор департаменту  

правового забезпечення Запорізької міської ради 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
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ради 

  Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 9, проти - 7, утримались - 18, 

не голосували - 20/ 
   

48. СЛУХАЛИ: Про деякі питання нарахування (визначення) плати за 

теплову енергію та послуги з централізованого опалення, 

централізованого постачання гарячої води для 

споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу. 
 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" 

  Грек Олександр Сергійович - генеральний директор 

Концерн "Міські теплові мережі" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 5/ 
   

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

яка здійснюватиме збирання та перевезення побутових 

відходів спеціально обладнаними для цього 

транспортними засобами на території міста Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за - 40, проти - 2, утримались - 6, 

не голосували - 6/ 
   

50. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Шкільна,18, вул.Рекордна,14, вул.Ентузіастів / 

В.Сергієнка, 21/32, вул.Перемоги, 95б, вул.Дніпровське 
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шосе, 58. 
 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за -43, проти -0, утримались -3, не 

голосували -8/ 
   

51. СЛУХАЛИ: Про надання соціальних послуг. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 7/ 
   

52. СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку проведення консультацій з 

громадськістю з питань суспільно-економічного розвитку 

м.Запоріжжя у новій редакції. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  редакційна правка Костенко Ірина Борисівна - депутат 

міської ради від фракції ВО "Батьківщина"   

результати голосування: за - 46, проти - 0, утримались 2, 

не голосували – 6   прийнята  

  Ніколаєв Владислав Анатолійович - начальник 

управління внутрішньої політики, преси та інформації 

міської ради 

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

не голосували -3/ 
   

53. СЛУХАЛИ: Про звільнення заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М. та 

внесення змін до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  заяви депутатів щодо конфлікту інтересів  

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за - 41, проти - 1, утримались - 4, 

не голосували - 8/ 
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54. СЛУХАЛИ: Про затвердження Гординського В.Г. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  заяви депутатів щодо конфлікту інтересів  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 2/ 
   

55. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України стосовно накладення вето. 
 ДОПОВІДАЧ: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИСТУПИЛИ: Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  редакційна правка Афанасьєва Олега Володимировича   

депутата міської ради від фракції ВО "Батьківщина" – 

щодо зиіни назви рішення на: 
  «Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України про внесення змін до деяких 

приписів Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» 
  результати голосування: за - 44, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 5   прийнята 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 4/ 
   

56. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону 

України "Про приватизацію державного житлового 

фонду" з метою вирішення питання приватизації житла 

комунальної форми власності, яке розташоване на 

о.Хортиця.  

 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

   
 ВИСТУПИЛИ: Ярошенко Руслан Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 
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  редакційна правка Корольов Олег Миколайович - депутат 

міської ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч"  

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

не голосували - 2   прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається: за - 52, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 
   

57. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Голови Верховної Ради та народних депутатів України 

щодо неприпустимості прийняття Закону України "Про 

повну загальну середню освіту" 

 ДОПОВІДАЧ: Лученко Андрій Іванович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Кругла Людмила Юхимівна - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: за -44, проти -0, утримались -2, не 

голосували -6/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Різне. 
 ВИСТУПИЛИ: Грек Олександр Сергійович - генеральний директор 

Концерн "Міські теплові мережі" 

  Золотарьов Гліб Анатолійович - начальник управління з 

питань екологічної безпеки міської ради 

  Нікіфоров Олексій Вікторович - генеральний директор 

комунального підприємства "Водоканал" 

 ВИРІШИЛИ: /інформацiю прийняти до вiдома/ 
   

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


