
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №2 

 другої позачергової сесії Запорізької міської ради 

 восьмого скликання 

від 21 грудня 2020 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №2 

м.Запоріжжя 21.12.2020 

засідання почалось о 11 годині 15 хвилин 

засідання закінчилось о 18 годині 20 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 63 

  запрошені 15 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 СЛУХАЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від партії "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від партії 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

партії "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

партії "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ" 

  Івахненко Дмитро Сергійович - депутат міської ради від 

партії "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

партії "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ" 

  Севальнєва Надія Олександрівна - депутат міської ради 

від партії "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

   

 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 
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  Заяви (повідомлення) про створення 5 депутатських 

фракцій: 

  1. Депутатська фракція "НОВА ПОЛІТИКА" 

  2. Депутатська фракція "ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

  3. Депутатська фракція "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  4. Депутатська фракція "СЛУГА НАРОДУ" 

  5. Депутатська фракція "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА 

БУРЯКА "ЄДНАННЯ" 

  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

   

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного другої позачергової 

сесії міської ради восьмого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного другої позачергової сесії 

міської ради восьмого скликання питання: 

 1. Про секретаріат другої позачергової сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію другої позачергової сесії міської 

ради. 

 3. Про редакційну комісію другої позачергової сесії міської 

ради. 

 4. Про затвердження Положення про постійні комісії 

Запорізької міської ради. 

 5. Про затвердження Регламенту Запорізької міської ради. 

 6. Про обрання секретаря Запорізької міської ради. 

 7. Про утворення постійних комісій Запорізької міської 

ради. 

 8. Про обрання постійних комісій Запорізької міської ради 

та їх голів. 

 9. Про утворення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради, визначення його чисельності. 

 10. Про затвердження П’ятницького А.В. першим 

заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради та до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 11. Про затвердження Волобуєва В.О. заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради та до 

складу виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 12. Про затвердження Гординського В.Г. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
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ради та до складу виконавчого комітету Запорізької 

міської ради. 

 13. Про затвердження Малиш В.І. заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради та до 

складу виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 14. Про затвердження Пустоварова А.І. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та до складу виконавчого комітету Запорізької 

міської ради. 

 15. Про затвердження Омельяновича Р.А. керуючим 

справами виконавчого комітету Запорізької міської ради 

та до складу виконавчого комітету Запорізької міської 

ради. 

 16. Про затвердження Євдокименка М.М. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 17. Про затвердження Кійка С.Г. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 18. Про затвердження Клейнера І.С. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 19. Про затвердження Михайської Н.В. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 20. Про затвердження Рильського В.В. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 21. Про затвердження Софійченка В.С. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 22. Про умови оплати праці Запорізького міського голови 

Буряка В.В. 

 23. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 20.12.2017 №43 «Про затвердження Програми «Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2018-2020 роки» (зі змінами). 

 24. 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). 

 25. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 

№49 «Про бюджет міста на 2020 рік» (код бюджету 

8201100000) (зі змінами). 

 26. Про надання місцевої гарантії у 2020 році. 

 27. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік. 
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 28. Про бюджет Запорізької міської територіальної громади 

на 2021 рік (код бюджету 8562000000). 

  Результати голосування: за - 63, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1 

   

 СЛУХАЛИ: Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

  Журавель Сергій Володимирович депутат міської ради 

від фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

   

 ВИСТУПИВ : Буряк Володимир  Вікторович – міський голова 

  включити до порядку денного додаткове питання: 

  Про затвердження Малиша А.М. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

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

10, не голосували - 6 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція: розглянути додаткове питання після питання 

№21 основного порядку денного 

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

12, не голосувало - 8 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного другої позачергової 

сесії міської ради восьмого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат другої позачергової сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію другої позачергової сесії міської 

ради. 

 3. Про редакційну комісію другої позачергової сесії міської 

ради. 

 4. Про затвердження Положення про постійні комісії 

Запорізької міської ради. 

 5. Про затвердження Регламенту Запорізької міської ради. 

 6. Про обрання секретаря Запорізької міської ради. 

 7. Про утворення постійних комісій Запорізької міської 

ради. 

 8. Про обрання постійних комісій Запорізької міської ради 

та їх голів. 

 9. Про утворення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради, визначення його чисельності. 

 10. Про затвердження П’ятницького А.В. першим 

заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради та до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 
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 11. Про затвердження Волобуєва В.О. заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради та до 

складу виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 12. Про затвердження Гординського В.Г. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та до складу виконавчого комітету Запорізької 

міської ради. 

 13. Про затвердження Малиш В.І. заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради та до 

складу виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 14. Про затвердження Пустоварова А.І. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та до складу виконавчого комітету Запорізької 

міської ради. 

 15. Про затвердження Омельяновича Р.А. керуючим 

справами виконавчого комітету Запорізької міської ради 

та до складу виконавчого комітету Запорізької міської 

ради. 

 16. Про затвердження Євдокименка М.М. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 17. Про затвердження Кійка С.Г. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 18. Про затвердження Клейнера І.С. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 19. Про затвердження Михайської Н.В. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 20. Про затвердження Рильського В.В. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 21. Про затвердження Софійченка В.С. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 22. Про затвердження Малиша А.М. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 23. Про умови оплати праці Запорізького міського голови 

Буряка В.В. 

 24. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 20.12.2017 №43 «Про затвердження Програми «Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

екологічних надходжень на 2018-2020 роки» (зі змінами). 

 25. 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). 
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 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 надання місцевої гарантії у 2020 році. 

 28. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік. 

 29. Про бюджет Запорізької міської територіальної громади 

на 2021 рік (код бюджету 8562000000). 

   

  Результати голосування: за - 64, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 0 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат другої позачергової сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 58, проти - 3, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 

   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію другої позачергової сесії міської 

ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

  редакційна правка включити до складу лічильної комісії 

Согоріна Андрія Анатолійовича - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

  результати голосування: за - 38, проти - 8 утримались - 6, 

не голосували - 12  прийнята 

  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Журавель Сергій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

 ВИСТУПИВ: Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  1. пропозиція збільшити чисельність лічильної  

комісії до 6 осіб  

  результати голосування: за - 40, проти - 12, утримались - 

1, не голосували - 11  прийнята 
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  2. включити до складу комісії Філаса  

Віктора Миколайовича - депутата від фракції "ПАРТІЯ 

ШАРІЯ"  

  результати голосування: за - 38, проти - 12 утримались - 

3, не голосували - 11  прийнята 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  1. пропозиція збільшити чисельність лічильної  

комісії до 7 осіб 

  результати голосування: за - 40, проти - 7, утримались - 5, 

не голосували - 12  прийнята 

  2. включити до складу комісії Прасола  

Михайла Вікторовича - депутата міської ради від фракції 

"ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ" 

  результати голосування: за - 46, проти - 6 утримались - 5, 

не голосували - 7  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 61, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 

   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію другої позачергової сесії міської 

ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 63, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

   

 ВИСТУПИВ : Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Заява (повідомлення) Константинова Олександра 

Олександровича - депутат міської ради від фракції 

"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" про створення  

депутатської фракції: "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи другої позачергової 

сесії міської ради восьмого скликання. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

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

голосували – 3 / 

   

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії 

Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

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

голосували - 2/ 

 ВИСТУПИВ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"  

  протокольне доручення, Зломинозі Валерію 

Михайловичу - директору департаменту правового 

забезпечення міської ради 

   

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

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

голосували - 3/ 

   

 ВИСТУПИВ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"  

   

 ВИСТУПИВ : Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція обрати секретаря Запорізької міської ради 

Наумова Геннадія Борисовича - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

 ВИСТУПИВ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ",   заява оголошення щодо конфлікту 

інтересів 

   

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  щодо порядку проведення таємного 

голосування 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова  

  Полюсов Василь Вячеславович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

  Огороднік Людмила Вікторівна - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

  Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "НОВА ПОЛІТИКА" 

  Кальцев Володимир Федорович - народний депутат 

України 9-го скликання  
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  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Яковлєва Віталіна Антонівна - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"  

  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

   

  Проведення таємного голосування 

   

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  оголошення результатів таємного 

голосування обрання Наумова Геннадія Борисовича  

секретаря Запорізької міської ради  

  Результати голосування: за - 28, проти - 2, утримались - 2 

  Рішення не прийнято  

   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Повідомив що перше пленарне засідання другої 

позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

закрите. 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


