
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №53 

п'ятдесят третьої  сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 30 вересня 2020 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №53 

м.Запоріжжя 30.09.2020 

засідання почалось о 11 годині 10 хвилин 

засідання закінчилось о 19 годині 30 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 54 

  запрошені 19 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 СЛУХАЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Заява Михайлика Павла Андрійовича - депутата міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" щодо виходу з 

фракції 

  Заява Дорошенка Юрія Леонідовича - депутата міської 

ради від фракції "Опозиційний блок" щодо виходу з 

фракції 

   

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного п'ятдесят третьої  

сесії міської ради сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного п'ятдесят третьої питання: 

 1. Про секретаріат п'ятдесят третьої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію п'ятдесят третьої сесії міської 

ради. 

 3. Про редакційну комісію п'ятдесят третьої сесії міської 

ради. 

   

 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.12.2018 №32 "Про затвердження Програми "Охорона 
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здоров'я міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки" (зі 

змінами) 

 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). 

 6. 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)  

 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 (зі змінами)" 

 10. Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.12.2019 №49 "Про бюджет міста на 2020 рік" (код 

бюджету 8201100000) (зі змінами)  

 11. Про визначення зберігача інвентаризаційних справ. 

 12. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України. 

 13. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Запорізької обласної державної адміністрації. 

 14. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єкта 

нерухомого майна права державної власності - квартири 

№33 по вул.Історичній, 31 від Головного управління 

Національної гвардії України. 

 15. Про затвердження Переліку проєктів рішень міської 

ради з питань затвердження землевпорядної 

документації.  
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 16. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.3).  

 17. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 

автотранспортного підприємства 082801 

"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ". 

 18. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 

наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 

 19. Про затвердження Цільової комплексної програми 

забезпечення молоді міста житлом на 2020-2024 роки. 

 20. Про впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському електричному та 

автомобільному транспорті загального користування у 

м.Запоріжжі. 

 21. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в 

м.Запоріжжі. 

 22. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 

 23. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

№56 від 26.02.2020 року "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". 

 24. Різне. 

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

0, не голосували - 2 

   

 СЛУХАЛИ :  Буряк В.В. - міський голова 

  Заява Константинова Олександра Олександровича - 

депутата міської ради від фракції "Європейська 

Солідарність" 

  Виключити з основного порядку денного питання  

№ 17-21,23 

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

0, не голосували - 2 
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 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 

  1. 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 - 46, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 2 

 

  2. 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 - 44, проти - 0, 

утримались - 5, не голосували - 2 

 

  3. 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 - 46, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 4 

 

  4. 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)". 

   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 7 

 

  5. 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 
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підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік" (зі 

змінами). 

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 4 

 

  6. 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 - 46, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 5 

 

  7. Про затвердження міської цільової Програми 

забезпечення протиепідемічних заходів під час 

організації та проведення перших та чергових 

місцевих виборів 2020 року 

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 8 

 

  8. Про зміну найменування Запорізької 

загальноосвітньої школи І ступеня "Прогрес" з 

поглибленим вивченням англійської мови 

Запорізької міської ради Запорізької області. 

   Результати голосування: за - 45, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 5 

 

  9. Про внесення змін та доповнень до рішення 

Запорізької  міської ради від 22.11.2017 №36 "Про 

визначення переліку адміністративних послуг, які 

надаються через філії Центру надання 

адміністративних послуг в м.Запоріжжя". 

   Результати голосування: за - 46, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 

 

  10. Про внесення змін до Положень виконавчих органів 

Запорізької міської ради. 

   Результати голосування: за - 42, проти - 5, 

утримались - 2, не голосували - 3 
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  11. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення та частин 

житлового будинку за адресами: м.Запоріжжя 

вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка буд.21/32, 

вул.Сталеварів буд.12, вул.Метрополітенівська, 

буд.41. 

   Результати голосування: за - 41, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 9 

 

  12. Про підтримку петиції №6198 щодо надання житла 

видатній запорізькій спортсменці Вікторії Марчук. 

   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  13. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 24.06.2020 №71 "Про надання згоди". 

   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 11 

 

  14. Про прийняття до комунальної власності 

територіальної  громади м.Запоріжжя програмного 

забезпечення Портал відкритих даних Запоріжжя. 

 

   Результати голосування: за - 42, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 9 

 

  15. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із подальшим 

продажем права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах). 

   Результати голосування: за - 39, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 9 

 

  16. Про надання згоди державі Україна в особі 

Міністерства внутрішніх справ України на виділ в 

натурі частки із спільного майна, розташованого по 

вул.Аваліані, 19-А у м.Запоріжжя. 

   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 3, не голосували - 9 

 

  17. Про затвердження Положення про тендерний 

комітет Запорізької міської ради для реалізації 



8 

проєкту "Комплексний проєкт термомодернізації 

бюджетних будівель м.Запоріжжя", який 

фінансується за рахунок коштів Європейського 

інвестиційного банку в рамках Програми розвитку 

муніципальної інфраструктури України. 

   Результати голосування: за - 43, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 6 

 

  18. Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.06.2018 №39 "Про затвердження переліку 

земельних ділянок, право оренди яких 

пропонується для продажу на земельних торгах (у 

формі аукціону) окремими лотами та надання 

дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою" зі змінами та доповненнями. 

   Результати голосування: за - 39, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 10 

 

  19. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації 

(п.4-п.30). 

   Результати голосування: за - 37, проти - 2, 

утримались - 3, не голосували - 11 

 

  20. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації 

(п.31-п.91) 

 

   Результати голосування: за - 38, проти - 1, 

утримались - 3, не голосували - 11 

 

  21. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації 

(п.92-п.160). 

   Результати голосування: за - 38, проти - 1, 

утримались - 2, не голосували - 12 

 

  22. Про звернення депутатів Запорізької міської ради 

до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

Закону України "Про комерційний облік теплової 

енергії та водопостачання" № 2119-VIII від 
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22.06.2017 року (щодо скасування норми про 

обов'язкове встановлення загальнобудинкових 

лічильників)". 

   Результати голосування: за - 40, проти - 0, 

утримались - 4, не голосували - 9 

 

  23. Про надання допомоги Кузьмічовій В.В. на 

лікування. 

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  24. Про надання допомоги Черевуті Т.С. на лікування. 

   Результати голосування: за - 49, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

 

  25. Про надання допомоги Ляшенку Р.М. на лікування 

сина Ляшенка І.Р. 

   Результати голосування: за - 48, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  26. Про надання допомоги Матвєєвій В.П. на лікування 

чоловіка Матвєєва А.Г. 

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  27. Про надання допомоги Зайдуліну О.А. на лікування 

дружини Башмакової В.Г. 

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  28. Про надання допомоги Мацюрі С.П. на лікування. 

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  29. Про надання допомоги Заєць Л.С. на лікування. 

   Результати голосування: за - 50, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  30. Про надання допомоги Попутько І.А. на лікування 

   Результати голосування: за - 47, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 
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 ВИСТУПИВ:  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  31. 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) 

   Результати голосування: за - 44, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 9 

 

 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Після погоджувальної ради пропозиції: 

  1.Розглянути додаткові питання №23-30 в першу чергу 

результати голосування: за - 46, проти - 0, утрималось - 

0, не голосувало - 7 

    2.Розглянути додаткові питання №1-7 перед питанням 

№9  основного порядку денного 

результати голосування: за - 48, проти - 0, утрималось - 

0, не голосувало - 5 

    3.Розглянути додаткові питання №19-21 разом з 

питанням №16 основного порядку денного  

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

3, не голосувало - 7 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного п'ятдесят третьої  

сесії міської ради сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат п'ятдесят третьої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію п'ятдесят третьої сесії міської 

ради. 

 3. Про редакційну комісію п'ятдесят третьої сесії міської 

ради. 

 4. Про надання допомоги Кузьмічовій В.В. на лікування. 

 5. Про надання допомоги Черевуті Т.С. на лікування. 

 6. Про надання допомоги Ляшенку Р.М. на лікування сина 

Ляшенка І.Р. 

 7. Про надання допомоги Матвєєвій В.П. на лікування 

чоловіка Матвєєва А.Г. 

 8. Про надання допомоги Зайдуліну О.А. на лікування 

дружини Башмакової В.Г. 

 9. Про надання допомоги Мацюрі С.П. на лікування. 

 10. Про надання допомоги Заєць Л.С. на лікування. 

 11. Про надання допомоги Попутько І.А. на лікування 
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 12. 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) 

 13. 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). 

 14. 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)  

 15. 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)  

 16. 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) 

 17. 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) 

 18. 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). 

 19. 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)  

 20. 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 
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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)". 

 21. 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" (зі змінами). 

 22. 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). 

 23. Про затвердження міської цільової Програми 

забезпечення протиепідемічних заходів під час 

організації та проведення перших та чергових місцевих 

виборів 2020 року 

 24. 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) 

 25. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2020 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 18.12.2019 №48 (зі змінами)" 

 26. Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.12.2019 №49 "Про бюджет міста на 2020 рік" (код 

бюджету 8201100000) (зі змінами)  

 27. Про визначення зберігача інвентаризаційних справ. 

 28. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України. 

 29. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Запорізької обласної державної адміністрації. 

 30. Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єкта 

нерухомого майна права державної власності - квартири 

№33 по вул.Історичній, 31 від Головного управління 

Національної гвардії України. 

 31. Про затвердження Переліку проєктів рішень міської 

ради з питань затвердження землевпорядної 

документації.  
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 32. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.160).  

 33. Про Програму побудови та функціонування системи 

автоматизованого спостереження (моніторингу) за 

вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, 

станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 

 34. Про зміну найменування Запорізької загальноосвітньої 

школи І ступеня "Прогрес" з поглибленим вивченням 

англійської мови Запорізької міської ради Запорізької 

області. 

 35. Про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької  

міської ради від 22.11.2017 №36 "Про визначення 

переліку адміністративних послуг, які надаються через 

філії Центру надання адміністративних послуг в 

м.Запоріжжя". 

 36. Про внесення змін до Положень виконавчих органів 

Запорізької міської ради. 

 37. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення та частин житлового 

будинку за адресами: м.Запоріжжя 

вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка буд.21/32, 

вул.Сталеварів буд.12, вул.Метрополітенівська, буд.41. 

 38. Про підтримку петиції №6198 щодо надання житла 

видатній запорізькій спортсменці Вікторії Марчук. 

 39. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 24.06.2020 №71 "Про надання згоди". 

 40. Про прийняття до комунальної власності територіальної  

громади м.Запоріжжя програмного забезпечення Портал 

відкритих даних Запоріжжя.  

 41. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із подальшим продажем 

права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах). 

 42. Про надання згоди державі Україна в особі Міністерства 

внутрішніх справ України на виділ в натурі частки із 

спільного майна, розташованого по вул.Аваліані, 19-А у 

м.Запоріжжя. 

 43. Про затвердження Положення про тендерний комітет 

Запорізької міської ради для реалізації проєкту 

"Комплексний проєкт термомодернізації бюджетних 

будівель м.Запоріжжя", який фінансується за рахунок 

коштів Європейського інвестиційного банку в рамках 
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Програми розвитку муніципальної інфраструктури 

України. 

 44. Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.06.2018 №39 "Про затвердження переліку земельних 

ділянок, право оренди яких пропонується для продажу 

на земельних торгах (у формі аукціону) окремими 

лотами та надання дозволу на виготовлення 

документації із землеустрою" зі змінами та 

доповненнями. 

 45. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Закону 

України "Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання" № 2119-VIII від 22.06.2017 року (щодо 

скасування норми про обов'язкове встановлення 

загальнобудинкових лічильників)". 

 46. Різне. 

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

0, не голосували - 6 

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат п'ятдесят третьої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

0, не голосували - 8/ 

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію п'ятдесят третьої сесії міської 

ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

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

0, не голосували - 4/ 

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію п'ятдесят третьої сесії міської 

ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 

1, не голосували - 5/ 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 СЛУХАЛИ: Вагіс Ольга Анатоліївна - директор департаменту 

фінансової та бюджетної політики міської ради 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції "Європейська Солідарність" 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради, 

позафракційний  
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  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний  

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради, 

позафракційна 

   

 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 

  Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Білов Сергій Олександрович - директор департаменту 

культури і туризму міської ради 

  Романчук Станіслав Юрійович - директор департаменту 

освіти і науки у міської ради 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  протокольне доручення Волобуєву Володимиру 

Олександровичу - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради 

  Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Європейська Солідарність" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Орєшкін  Юрій Ігорович 

директор Комунальне підприємство - «Центр управління 

інформаційними технологіями» 

  Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради 

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

фракції "УКРОП" 

  Михайлик Павло Андрійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи п'ятдесят третьої  

сесії міської ради  сьомого скликання. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 37, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 15// 

   

 СЛУХАЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція про включення до блочного голосування 

додаткові питання №23-30 

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

не голосували - 10 

  Про блочне голосування додаткові питання №23-30 

  Результати голосування: за- 45, проти - 0, утримались -0, 

не голосували - 6 

   

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кузьмічовій В.В. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 

   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Черевуті Т.С. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 

   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ляшенку Р.М. на лікування сина 

Ляшенка І.Р. 

 ДОПОВІДАЧ: Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 

   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Матвєєвій В.П. на лікування 

чоловіка Матвєєва А.Г. 

   

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: / 
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8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Зайдуліну О.А. на лікування 

дружини Башмакової В.Г. 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 

   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Мацюрі С.П. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: / 

   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Заєць Л.С. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: / 

   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Попутько І.А. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: / 

   

12. 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 12 додається: за -44, проти -0, утримались -0, 

не голосували -7/ 

   

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 (зі змінами). 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: за -42, проти -0, утримались -1, 

не голосували -9/ 

14. 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 
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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: Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" - заява оголошення 

щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: за -45, проти -0, утримались -3, 

не голосували -6/ 

15. СЛУХАЛИ: 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)  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за -47, проти -0, утримались -3, 

не голосували -5/ 

16. 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) 
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 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Європейська Солідарність" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Волобуєв Володимир 

Олександрович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради;  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 2, 

не голосували - 5/ 

   

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

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 

2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради (заява конфлікт інтересів) 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" - заява оголошення щодо 

конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за -44, проти -0, утримались -3, 

не голосували -8/ 

   

18. 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). 
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 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради (заява конфлікт інтересів) 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за -44, проти -0, утримались -4, 

не голосували -7/ 

   

19. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за -44, проти -0, утримались -3, 

не голосували -8/ 

   

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 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за -50, проти -0, утримались -1, 

не голосували -4/ 

   

21. 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" (зі змінами). 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за -49, проти -0, утримались -1, 

не голосували -5/ 

   

22. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  протокольне доручення Власюк Олександр  

Олександрович - начальник управління з питань 

транспортного забезпечення та зв`язку  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за -45, проти -0, утримались -2, 

не голосували -7/ 

   

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової Програми 

забезпечення протиепідемічних заходів під час 

організації та проведення перших та чергових місцевих 

виборів 2020 року 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради 

  Про секретаріат п'ятдесят третьої сесії міської ради в 

новій редакції  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за -52, проти -0, утримались -2, 

не голосували -0/ 

   

24. ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Внести зміни в робочі органи п'ятдесят третьої сесії 

міської ради 

  Про секретаріат п'ятдесят третьої сесії міської ради в 

новій редакції 

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 1/2 додається: за - 53, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували – 0/ 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція внести зміни до порядку денного, 

розглянути додаткове питання №31 перед питанням №9 

основного порядку денного  

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

не голосували – 0   

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

19.12.2018 №28 "Про затвердження міської програми 
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"Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі змінами та 

доповненнями) 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Білов Сергій Олександрович - заступник директора 

департаменту - начальник управління туризму 

департаменту культури і туризму міської ради 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за -51, проти -0, утримались -1, 

не голосували -3/ 

   

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

депутатського фонду у 2020 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 18.12.2019 №48 (зі змінами)" 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  редакційна правка депутатів  

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

0, не голосували - 3  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: за -52, проти -0, утримались -0, 

не голосували -3/ 

   

27. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.12.2019 №49 "Про бюджет міста на 2020 рік" (код 

бюджету 8201100000) (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  редакційна правка депутатів  

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

1, не голосували - 2  прийнята 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч"- заява оголошення 

щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за -48, проти -0, утримались -1, 

не голосували -6/ 

   

28. СЛУХАЛИ: Про визначення зберігача інвентаризаційних справ. 
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 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за -46, проти -0, утримались -1, 

не голосували -7/ 

   

29. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України. 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за -49, проти -0, утримались -4, 

не голосували -1/ 

   

30. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Запорізької обласної державної адміністрації. 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: за -45, проти -0, утримались -4, 

не голосували -5/ 

   

31. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єкта 

нерухомого майна права державної власності - квартири 

№33 по вул.Історичній, 31 від Головного управління 

Національної гвардії України. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: за -49, проти -0, утримались -1, 

не голосували -4/ 

   

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проєктів рішень міської 

ради з питань затвердження землевпорядної 

документації.  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 
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 ВИСТУПИЛИ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" – (заява оголошення щодо 

конфлікту інтересів) 

  Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради, 

позафракційний  

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "УКРОП" 

  редакційна правка  

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

4, не голосували -11  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -37, проти -2, утримались -5, 

не голосували -10/ 

   

33. СЛУХАЛИ: Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.160).  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -37, проти -1, утримались -5, 

не голосували -11/ 

   

34. 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 "Європейська Солідарність" 

 ВИСТУПИЛИ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Еделєв В.Г. - радник міського голови 

  Рябцев Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ВО "Батьківщина" 

  Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Європейська Солідарність" 

  Сілін Микола Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 

фракції "Об'єднання "Самопоміч" 
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  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції "Європейська Солідарність" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 13, проти - 2, утримались - 20, 

не голосували - 18/ 

   

35. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Запорізької загальноосвітньої 

школи І ступеня "Прогрес" з поглибленим вивченням 

англійської мови Запорізької міської ради Запорізької 

області. 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за -43, проти -0, утримались -2, 

не голосували -8/ 

   

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

міської ради від 22.11.2017 №36 "Про визначення 

переліку адміністративних послуг, які надаються через 

філії Центру надання адміністративних послуг в 

м.Запоріжжя". 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за -48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 5/ 

   

37. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положень виконавчих органів 

Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Зломинога Валерій Михайлович - директор 

департаменту  правового забезпечення Запорізької 

міської ради 
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  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради, 

позафракційний 

   

  Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції "Наш край" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за -40, проти -5, утримались -4, 

не голосували -3/ 

   

38. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення та частин житлового 

будинку за адресами: м.Запоріжжя 

вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка буд.21/32, 

вул.Сталеварів буд.12, вул.Метрополітенівська, буд.41. 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" - заява оголошення щодо 

конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за -44, проти -0, утримались -2, 

не голосували -6/ 

   

39. СЛУХАЛИ: Про підтримку петиції №6198 щодо надання житла 

видатній запорізькій спортсменці Вікторії Марчук. 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИСТУПИЛИ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 

фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення Зломинозі Валерію 

Михайловичу - директор департаменту  правового 

забезпечення Запорізької міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за -49, проти -0, утримались -0, 

не голосували -0/ 

   

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

від 24.06.2020 №71 "Про надання згоди". 
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 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за -48, проти -0, утримались -1, 

не голосували -1/ 

   

41. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної  

громади м.Запоріжжя програмного забезпечення Портал 

відкритих даних Запоріжжя.  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за -46, проти -0, утримались -1, 

не голосували -2/ 

   

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 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 38 додається: за -38, проти -0, утримались -7, 

не голосували -4/ 

   

43. СЛУХАЛИ: Про надання згоди державі Україна в особі Міністерства 

внутрішніх справ України на виділ в натурі частки із 

спільного майна, розташованого по вул.Аваліані, 19-А у 

м.Запоріжжя. 

 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" 

  Полухін Володимир Федорович - депутат міської ради 

від фракції "Опозиційний блок" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за -43, проти -0, утримались -2, 

не голосували -4/ 

   

44. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про тендерний комітет 

Запорізької міської ради для реалізації проєкту 

"Комплексний проєкт термомодернізації бюджетних 
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будівель м.Запоріжжя", який фінансується за рахунок 

коштів Європейського інвестиційного банку в рамках 

Програми розвитку муніципальної інфраструктури 

України. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за -46, проти -0, утримались -3, 

не голосували -0/ 

   

45. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.06.2018 №39 "Про затвердження переліку земельних 

ділянок, право оренди яких пропонується для продажу 

на земельних торгах (у формі аукціону) окремими 

лотами та надання дозволу на виготовлення 

документації із землеустрою" зі змінами та 

доповненнями. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за -39, проти -1, утримались -8, 

не голосували -2/ 

   

46. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до Закону 

України "Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання" № 2119-VIII від 22.06.2017 року (щодо 

скасування норми про обов'язкове встановлення 

загальнобудинкових лічильників)". 

 ДОПОВІДАЧ: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "Опозиційний блок" 

 ВИСТУПИЛИ: Орєшкін Юрій Ігорович - депутат міської ради, 

позафракційний 

  редакційна правка Чумаченко Ігор Миколайович   

депутат міської ради від фракції "Опозиційний блок" 

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

5, не голосували - 4  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за -46, проти -0, утримались -2, 

не голосували -3/ 

   

47. СЛУХАЛИ: Різне. 
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 ВИСТУПИЛИ: Змієнко Віталій Валерійович  - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

  Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: / інформацiю прийняти до вiдома / 

   

 

Міський голова  В.В.Буряк 
 


