
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №49 

сорок дев'ятої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 25 березня 2020 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №49 

м.Запоріжжя 25.03.2020 

засідання почалось о 11 годині 25 хвилин 

засідання закінчилось о 14 годині 45 хвилин 

 Всього обрано депутатів 63 

   

 Присутні: депутати 51 

  запрошені 8 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Заява Константинова Олександра Олександровича -    

депутат міської ради від фракції «Солідарність» щодо 

зміни назви фракції на «Європейська Солідарність» 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок дев'ятої сесії 

міської ради  сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного сорок дев'ятої міської ради 

питання: 

 1. Про секретаріат сорок дев'ятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію сорок дев'ятої сесії міської ради. 

 3. Про редакційну комісію сорок дев'ятої сесії міської ради. 

 4. Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 (зі змінами)  

 5. Про внесення змін до Програми "Освіта на 2019-2021 

роки", затверджену рішенням Запорізької міської ради від 

19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по освітній 

галузі" (зі змінами). 
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 6. 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)  

 7. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 

2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

18.12.2019 №15 (зі змінами та доповненнями). 

 8. 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). 

 9. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2020 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 18.12.2019 №48"  

 10. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 

№49 "Про бюджет міста на 2020 рік" (зі змінами) (код 

бюджету 8201100000) 

 11. Про моніторинг виконання Стратегії розвитку 

м.Запоріжжя до 2028 року та Плану заходів з її  реалізації 

за підсумками  2019 року. 

 12. Про затвердження Положення про департамент охорони 

здоров'я Запорізької міської ради. 

 13. Про підтримку електронної петиції щодо допомоги дітям 

з інвалідністю та інвалідам з дитинства. 

 14. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 

 15. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 

 16. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2020-2024 роки. 

 17. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у 

м.Запоріжжі. 

 18. Різне. 

   

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

не голосували - 2 
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 ВИСТУПИЛИ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з порядку денного №5,7,8,11,14,15,16,17 

  Результати голосування: за - 47, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4 

   

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 

  1. Про внесення змін до Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в 

кредитно-фінансових установах кредитами, що 

надаються об'єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельним 

кооперативам на реалізацію енергозберігаючих 

проектів в житлово-комунальному господарстві на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 20.12.2017 №41 (зі змінами). 

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 1 

 

  2. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 18.12.2019 №36 "Про затвердження 

Програми фінансування деяких заходів щодо 

сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік". 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

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

роки", "Професійна (професійно-технічна) освіта 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 - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

 

  4. Про здійснення місцевого запозичення у 2020 році. 

   Результати голосування: за - 41, проти - 4, 

утримались - 3, не голосували - 3 

 

  5. Про затвердження звіту про виконання 

проєктів-переможців Громадського бюджету у місті 
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Запоріжжі по департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради за 2019 рік. 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 4 

 

  6. Про внесення змін до Положення про управління 

соціального захисту населення Запорізької міської 

ради, затвердженого рішенням міської ради від 

19.12.2018 №65 та про внесення змін до Положень 

про управління соціального захисту населення 

Запорізької міської ради по районах, затверджених 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №65. 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  7. Про затвердження Положення про департамент 

правового забезпечення Запорізької міської ради. 

   Результати голосування: за 47, проти  0, утримались 

0, не голосували 4 

 

  8. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

вул.Залізнична, 4, вул.Українська, 2, вул.Героїв 93 

бригади, 19, вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка, 

21/32. 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  9. Про найменування провулку Лавандовий в 

Шевченківському районі міста Запоріжжя. 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  10. Про затвердження звіту про виконання 

проектів-переможців Громадського бюджету у 

м.Запоріжжі по районній адміністрації Запорізької 

міської ради по Шевченківському району за 2019 

рік. 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
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  11. Про співробітництво з Міжнародною фінансовою 

корпорацією ("IFC") (в новій редакції). 

   Результати голосування: за - 42, проти - 1, 

утримались - 3 не голосували - 5 

 

  12. Про затвердження міської цільової програми 

"Реалізація проєктів з розвитку міської 

інфраструктури за підтримки Міжнародної 

фінансової корпорації "IFC" на 2020-2022 роки". 

   Результати голосування: за - 41, проти - 1, 

утримались - 5, не голосували - 4 

 

  13. Про внесення змін та доповнень до рішення 

Запорізької міської ради від 25.09.2019 №29 "Про 

надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя 

об'єктів нерухомого майна (будівель та споруд) та 

іншого окремого індивідуально визначеного майна 

дитячого садку №241 по вул.Бочарова, 5а від 

державного підприємства "Запорізьке 

машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" 

імені академіка О.Г.Івченка". 

   Результати голосування: за - 45, проти -  0, 

утримались - 1, не голосували - 4 

 

  14. Про затвердження переліку об'єктів комунальної  

власності, що підлягають приватизації. 

   Результати голосування: за - 38, проти - 0, 

утримались - 6, не голосували - 6 

 

  15. Про надання згоди на передачу до державної 

власності нерухомого та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна права комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя по 

вул.Святого Миколая, 27. 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  16. Про тимчасове призупинення безоплатного проїзду 

у громадському транспорті. 

   Результати голосування: за - 40, проти - 1, 

утримались - 1, не голосували - 9 
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  17. Про звільнення орендарів від орендної плати за 

користування комунальним майном. 

   Результати голосування: за - 39, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 9 

 

  18. Про надання згоди на передачу засобів 

індивідуального захисту та діагностичних наборів 

державній установі "Запорізький обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я 

України". 

   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

 

  19. Про затвердження Переліку проєктів рішень міської 

ради з питань затвердження землевпорядної 

документації. 

   Результати голосування: за - 36, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 12 

 

  20. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації 

(п.1-п.84). 

   Результати голосування: за - 35, проти - 0, 

утримались - 5, не голосували - 11 

 

  21. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо необхідності 

встановлення державного регулювання цін та 

порядку ціноутворення на товари першої 

необхідності на період дії карантину. 

   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

 

  22. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради 

України, депутатів Верховної Ради України щодо 

подовження строку оснащення вузлами 

комерційного обліку житлових будівель та внесення 

змін до Закону України "Про комерційний облік 

теплової енергії та водопостачання" від 02.08.2017. 
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   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 1 

 

  23. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо вирішення нагальних 

проблем бюджету міста Запоріжжя.  

   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

 

  24. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо запровадження 

додаткових пільг та заходів для суб`єктів 

господарювання. 

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 7 

 

  25. Про надання допомоги Коломоєць С.В. на лікування. 

   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 9 

 

  26. Про надання допомоги Дащенко О.В. на лікування. 

   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 9 

 

  27. Про надання допомоги Спекторовій Т.І. на 

лікування. 

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 

 

  28. Про надання допомоги Гаврюковій В.О. на 

лікування. 

   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

 

  29. Про надання допомоги Лозовому Р.К. на лікування. 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  30. Про надання допомоги Германенко Л.В. на 

лікування доньки Пилипенко Н.В. 
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   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

 

  31. Про надання допомоги Тоц З.Г. на лікування 

чоловіка Тоца В.П. 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  32. Про надання допомоги Бельченко А.В. на лікування 

сина Бельченка Я.А. 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  33. Про надання допомоги Остапенко Т.І. на лікування 

сина Литвиненка З.К. 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  34. Про надання допомоги Руденку В.П. на лікування. 

   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

 

  35. Про надання допомоги Бородіній С.Л. на лікування 

сина Бородіна А.М. 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  36. Про надання допомоги Козловському Р.М. на 

лікування. 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  37. Про надання допомоги Очеретяній Т.В. на 

лікування. 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

 ВИСТУПИЛИ:     1. Гринь Віктор Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  38. Про надання допомоги Розумному П.В. на лікування 

сина Розумного Г.П. 
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   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

 

      2. Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  39. Про надання допомоги Наконечній М.Ю. на 

лікування батька Махевського С.Д. 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

      3. Коломоєць Олег Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Українське об'єднання 

патріотів - УКРОП" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  40. Про надання допомоги Лубяниченко І.П. на 

лікування 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

      4. Максимов Володимир Степанович - депутат 

міської ради від фракції ВО "Батьківщина" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  41. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Запорізької обласної ради щодо, внесення і розгляду 

на сесії 26.03.2020 року питання утримання 

функціонування госпітального відділення 

Запорізької обласної клінічної лікарні, у форматі 

окремого повноцінного відділення на 3-му поверсі 

головного корпусу запорізької обласної клінічної 

лікарні, за рахунок обласного бюджету протягом 

2020 року 

 ВИСТУПИЛИ:  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів   

УКРОП" 

   Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували – 1 

 

   Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
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   Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

      5. Гординський Віктор Георгійович - депутат 

міської ради від фракції "Нова політика" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  42. Про надання дозволу на укладення публічного 

договору з індивідуальними споживачами 

   Результати голосування: за - 39, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 8 

    

 СЛУХАЛИ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Після погоджувальної ради пропозиції: 

   1. Розглянути додаткові питання №25-40 в першу 

чергу  

  результати голосування: за - 45, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 6 

     2. Розглянути додаткове питання №1-3 перед питанням 

№9 основного порядку денного  

  результати голосування: за - 45, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 6 

 ВИСТУПИВ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  пропозиція розглянути додаткове питання №42 після 

додаткового питання №24 

  результати голосування: за - 40, проти - 0, утрималось - 1, 

не голосувало - 10 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного сорок дев'ятої сесії 

міської ради сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат сорок дев'ятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію сорок дев'ятої сесії міської ради. 

 3. Про редакційну комісію сорок дев'ятої сесії міської ради. 

 4. Про надання допомоги Коломоєць С.В. на лікування. 

 5. Про надання допомоги Дащенко О.В. на лікування. 

 6. Про надання допомоги Спекторовій Т.І. на лікування. 

 7. Про надання допомоги Гаврюковій В.О. на лікування. 

 8. Про надання допомоги Лозовому Р.К. на лікування. 

 9. Про надання допомоги Германенко Л.В. на лікування 

доньки Пилипенко Н.В. 

 10. Про надання допомоги Тоц З.Г. на лікування чоловіка 

Тоца В.П. 

 11. Про надання допомоги Бельченко А.В. на лікування сина 
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Бельченка Я.А. 

 12. Про надання допомоги Остапенко Т.І. на лікування сина 

Литвиненка З.К. 

 13. Про надання допомоги Руденку В.П. на лікування. 

 14. Про надання допомоги Бородіній С.Л. на лікування сина 

Бородіна А.М. 

 15. Про надання допомоги Козловському Р.М. на лікування. 

 16. Про надання допомоги Очеретяній Т.В. на лікування. 

 17. Про надання допомоги Розумному П.В. на лікування сина 

Розумного Г.П. 

 18. Про надання допомоги Наконечній М.Ю. на лікування 

батька Махевського  С.Д. 

 19. Про надання допомоги Лубяниченко І.П. на лікування 

 20. 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)  

 21. 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)  

 22. Про внесення змін до Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових 

установах кредитами, що надаються об'єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 

енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному 

господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №41 (зі змінами). 

 23. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 18.12.2019 №36 "Про затвердження Програми 

фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі 

на 2020 рік". 

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

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

2019-2021 роки", затверджених рішенням Запорізької 

міської ради від 19.12.2018 №41 "Про затвердження 

програм по освітній галузі" (зі змінами). 

 25. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2020 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 18.12.2019 №48"  
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 26. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 

№49 "Про бюджет міста на 2020 рік" (зі змінами) (код 

бюджету 8201100000) 

 27. Про затвердження Положення про департамент охорони 

здоров'я Запорізької міської ради. 

 28. Про підтримку електронної петиції щодо допомоги дітям 

з інвалідністю та інвалідам з дитинства. 

 29 Про здійснення місцевого запозичення у 2020 році. 

 30. Про затвердження звіту про виконання 

проєктів-переможців Громадського бюджету у місті 

Запоріжжі по департаменту освіти і науки Запорізької 

міської ради за 2019 рік. 

 31. Про внесення змін до Положення про управління 

соціального захисту населення Запорізької міської ради, 

затвердженого рішенням міської ради від 19.12.2018 №65 

та про внесення змін до Положень про управління 

соціального захисту населення Запорізької міської ради 

по районах, затверджених рішенням міської ради від 

20.12.2017 №65. 

 32. Про затвердження Положення про департамент 

правового забезпечення Запорізької міської ради. 

 33. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Залізнична, 

4, вул.Українська, 2, вул.Героїв 93 бригади, 19, 

вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка, 21/32. 

 34. Про найменування провулку Лавандовий в 

Шевченківському районі міста Запоріжжя.  

 35. Про затвердження звіту про виконання 

проектів-переможців Громадського бюджету у 

м.Запоріжжі по районній адміністрації Запорізької 

міської ради по Шевченківському району за 2019 рік. 

 36. Про співробітництво з Міжнародною фінансовою 

корпорацією ("IFC") (в новій редакції). 

 37. Про затвердження міської цільової програми "Реалізація 

проєктів з розвитку міської інфраструктури за підтримки 

Міжнародної фінансової корпорації "IFC" на 2020 2022 

роки". 

 38. Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької 

міської ради від 25.09.2019 №29 "Про надання згоди на 

прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна 

(будівель та споруд) та іншого окремого індивідуально 
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визначеного майна дитячого садку №241 по 

вул.Бочарова, 5а від державного підприємства 

"Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 

"Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка". 

 39. Про затвердження переліку об'єктів комунальної  

власності, що підлягають приватизації. 

 40. Про надання згоди на передачу до державної власності 

нерухомого та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна права комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя по вул.Святого 

Миколая, 27. 

 41. Про тимчасове призупинення безоплатного проїзду у 

громадському транспорті. 

 42. Про звільнення орендарів від орендної плати за 

користування комунальним майном. 

 43. Про надання згоди на передачу засобів індивідуального 

захисту та діагностичних наборів державній установі 

"Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров'я України". 

 44. Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради 

з питань затвердження землевпорядної документації. 

 45. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.85). 

 46. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо необхідності встановлення 

державного регулювання цін та порядку ціноутворення 

на товари першої необхідності на період дії карантину. 

 47. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради 

України, депутатів Верховної Ради України щодо 

подовження строку оснащення вузлами комерційного 

обліку житлових будівель та внесення змін до Закону 

України "Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання" від 02.08.2017. 

 48. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо вирішення нагальних 

проблем бюджету міста Запоріжжя.  

 49. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо запровадження додаткових 
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пільг та заходів для суб`єктів господарювання. 

 50. Про надання дозволу на укладення публічного договору з 

індивідуальними споживачами 

 51. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Запорізької обласної ради щодо, внесення і розгляду на 

сесії 26.03.2020 року питання утримання функціонування 

госпітального відділення Запорізької обласної клінічної 

лікарні, у форматі окремого повноцінного відділення на 

3-му поверсі головного корпусу запорізької обласної 

клінічної лікарні, за рахунок обласного бюджету 

протягом 2020 року 

  Результати голосування: за - 47, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат сорок дев'ятої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 6/ 

   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію сорок дев'ятої сесії міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

не голосували - 3/ 

   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію сорок дев'ятої сесії міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 44, проти - 1, утримались - 1, 

не голосували - 5/ 

   

   ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозицією після погоджувальної ради відмовитися від 

запитів, заяв, оголошень 

  Результати голосування: за - 47, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4 

   

   СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи сорок дев'ятої  

сесії міської ради  сьомого скликання. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 47, проти - 0, утримались - 0, не 

голосували - 4_// 

 ВИСТУПИЛИ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 



16 

  Максимов Володимир Степанович   депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 СЛУХАЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція про включення до блочного голосування 

додаткові питання 25-40 

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

не голосували - 2 

  Блочне голосування додаткових питань №25-40 

  Результати голосування: за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2 

   

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Коломоєць С.В. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Полухін Володимир Федорович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 

   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Дащенко О.В. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 

   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Спекторовій Т.І. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 

   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гаврюковій В.О. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «Європейська Солідарність» 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: / 

   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Лозовому Р.К. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «Європейська Солідарність» 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 

   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Германенко Л.В. на лікування 

доньки Пилипенко Н.В. 

 ДОПОВІДАЧ: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: / 
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10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Тоц З.Г. на лікування чоловіка 

Тоца В.П. 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: / 

   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бельченко А.В. на лікування сина 

Бельченка Я.А. 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: / 

   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Остапенко Т.І. на лікування сина 

Литвиненка З.К. 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: / 

   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Руденку В.П. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: / 

   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бородіній С.Л. на лікування сина 

Бородіна А.М. 

 ДОПОВІДАЧ: Трюхан Дарія Аркадіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: / 

   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Козловському Р.М. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: / 

   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Очеретяній Т.В. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: / 

   

17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Розумному П.В. на лікування сина 

Розумного Г.П. 
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 ДОПОВІДАЧ: Гринь Віктор Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: / 

   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Наконечній М.Ю. на лікування 

батька Махевського  С.Д. 

 ДОПОВІДАЧ: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: / 

   

19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Лубяниченко І.П. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: / 

   

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 0/ 

   

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

№32 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 

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

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

  Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "Європейська Солідарність" 
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  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  редакційна правка Клець Ірина Миколаївна   депутат 

міської ради, позафракційна  

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

1, не голосували - 6   прийнята; 

  редакційна правка Рябцев Віталій Володимирович   

депутат міської ради від фракції ВО "Батьківщина"  

результати голосування: за - 39, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 9   прийнята   

  Зломинога Валерій Михайлович - директор департаменту  

правового забезпечення Запорізької міської ради 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 5/ 

   

 СЛУХАЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Після погоджувальної ради пропозиція включити до 

блочного голосування додаткові питання №1-3 

  Результати голосування: за - 44, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 6 

  Блочне голосування додаткових питань №1-3 

  Результати голосування: за - 44, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 6 

   

 ВИСТУПИВ: Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми відшкодування 

відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових 

установах кредитами, що надаються об'єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельним кооперативам на реалізацію 
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енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному 

господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №41 (зі змінами). 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: / 

   

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

від 18.12.2019 №36 "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 23 додається: / 

   

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

роки", "Професійна (професійно-технічна) освіта 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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: / 

   

25. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2020 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 18.12.2019 №48"  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Вагіс Ольга Анатоліївна - директор департаменту 

фінансової та бюджетної політики міської ради 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  редакційні правки депутатів   

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

не голосували - 6   прийнята 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  редакційна правка депутатів Германюк Олег 

Борисович - депутат міської ради від фракції "Об'єднання 
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"Самопоміч" та Вєдєнєєв Олександр Євгенович   

депутат міської ради від фракції ВО "Батьківщина" 

результати голосування за - 43, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 7    прийнята 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  редакційні правки депутатів  

результати голосування: за - 43, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 7   прийнята 

  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"Наш край" 

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

не голосували - 2/ 

   

26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 

№49 "Про бюджет міста на 2020 рік" (зі змінами) (код 

бюджету 8201100000) 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  редакційні правки депутатів  

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

не голосували - 0   прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 

   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Після погоджувальної ради пропозиція включити до 

блочного голосування питання основного порядку 

денного №12, 13 та додаткові питання №5-10, 13 

  Результати голосування: за - 44, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 6 

  Блочне голосування питання основного порядку денного 

№12, 13 та додаткові питання №5-10, 13 

  Результати голосування: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1 

   

 ВИСТУПИЛИ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" заява щодо конфлікту 

інтересів 
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  Васильчук Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Європейська Солідарність" 

  Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Зломинога Валерій Михайлович - директор департаменту  

правового забезпечення Запорізької міської ради 

   

27. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про департамент охорони 

здоров'я Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: / 

   

28. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції щодо допомоги дітям 

з інвалідністю та інвалідам з дитинства. 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: / 

   

29. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання 

проєктів-переможців Громадського бюджету у місті 

Запоріжжі по департаменту освіти і науки Запорізької 

міської ради за 2019 рік. 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: / 

   

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про управління 

соціального захисту населення Запорізької міської ради, 

затвердженого рішенням міської ради від 19.12.2018 №65 

та про внесення змін до Положень про управління 

соціального захисту населення Запорізької міської ради 

по районах, затверджених рішенням міської ради від 

20.12.2017 №65. 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: / 

   

31. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про департамент 

правового забезпечення Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: / 

   

32. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: вул.Залізнична, 

4, вул.Українська, 2, вул.Героїв 93 бригади, 19, 

вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка, 21/32. 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: / 

   

33. СЛУХАЛИ: Про найменування провулку Лавандовий в 

Шевченківському районі міста Запоріжжя.  

 ДОПОВІДАЧ: Маєр Федір Миколайович - голова районної адміністрації  

міської ради по Шевченківському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: / 

   

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання 

проектів-переможців Громадського бюджету у 

м.Запоріжжі по районній адміністрації Запорізької 

міської ради по Шевченківському району за 2019 рік. 

 ДОПОВІДАЧ: Маєр Федір Миколайович - голова районної адміністрації  

міської ради по Шевченківському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: / 

   

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької 

міської ради від 25.09.2019 №29 "Про надання згоди на 

прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна 

(будівель та споруд) та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна дитячого садку №241 по 

вул.Бочарова, 5а від державного підприємства 

"Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 

"Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка". 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: / 

   

36. СЛУХАЛИ: Про здійснення місцевого запозичення у 2020 році. 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 
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 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за - 42, проти - 1, утримались - 5, 

не голосували - 3/ 

   

37. СЛУХАЛИ: Про співробітництво з Міжнародною фінансовою 

корпорацією ("IFC") (в новій редакції). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 5/ 

   

38. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми "Реалізація 

проєктів з розвитку міської інфраструктури за підтримки 

Міжнародної фінансової корпорації "IFC" на 2020-2022 

роки". 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за - 42, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 4/ 

   

39. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об'єктів комунальної  

власності, що підлягають приватизації. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 8, 

не голосували - 6/ 
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40. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу до державної власності 

нерухомого та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна права комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя по вул.Святого 

Миколая, 27. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 

   

41. СЛУХАЛИ: Про тимчасове призупинення безоплатного проїзду у 

громадському транспорті. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Васильчук  Геннадій  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Європейська Солідарність" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 2/ 

   

42. СЛУХАЛИ: Про звільнення орендарів від орендної плати за 

користування комунальним майном. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 4/ 

   

43. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу засобів індивідуального 

захисту та діагностичних наборів державній установі 

"Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров'я України". 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 0/ 

   

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради 

з питань затвердження землевпорядної документації (п.1- 

84) 

 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" 

  Заяви депутатів щодо конфлікту інтересів 

  редакційна правка Чумаченко Ігор 

Миколайович - депутат міської ради від фракції 

"Опозиційний блок" (пропозиція додати п. 85) 

результати голосування: за - 34, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 16  прийнята 

  Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за - 33, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 14/ 

   

45. СЛУХАЛИ: Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.85). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається: за - 34, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 13/ 

   

46. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо необхідності встановлення 

державного регулювання цін та порядку ціноутворення 

на товари першої необхідності на період дії карантину. 

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 

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

не голосували - 0/ 
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47. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради 

України, депутатів Верховної Ради України щодо 

подовження строку оснащення вузлами комерційного 

обліку житлових будівель та внесення змін до Закону 

України "Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання" від 02.08.2017. 

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради  

позафракційний 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 0/ 

   

48. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо вирішення нагальних 

проблем бюджету міста Запоріжжя.  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

   

49. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України щодо запровадження додаткових 

пільг та заходів для суб`єктів господарювання. 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

   

50. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Запорізької обласної ради щодо, внесення і розгляду на 

сесії 26.03.2020 року питання утримання функціонування 

госпітального відділення Запорізької обласної клінічної 

лікарні, у форматі окремого повноцінного відділення на 

3-му поверсі головного корпусу запорізької обласної 

клінічної лікарні, за рахунок обласного бюджету 

протягом 2020 року 

 ДОПОВІДАЧ: Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за - 35, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 16/ 

   

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення публічного договору з 

індивідуальними споживачами 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за - 37, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 11/ 

   

52. СЛУХАЛИ: Різне 

 ВИСТУПИЛИ: Кобзарюк Олександр  Олександрович - депутат міської 

ради від фракції «Європейська Солідарність» 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Гординський Віктор Георгійович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  протокольне доручення Кобзарюк Олександр  

Олександрович - депутат міської ради від фракції 

«Європейська Солідарність» 

 ВИРІШИЛИ: /інформацiю прийняти до вiдома/ 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


