
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №2 

продовження  другого  позачергового пленарного засідання другої  

сесії Запорізької міської ради 

 восьмого скликання 

від 23 грудня 2020 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №2  

(продовження другого позачергового  пленарного засідання другої сесії )  

м.Запоріжжя 23.12.2020 

засідання почалось о 11 годині 10 хвилин 

засідання закінчилось о 18 годині 01 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 63 

  запрошені 19 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 СЛУХАЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція більшості депутатів міської ради восьмого 

скликання щодо кандидатури на обрання секретаря  

міської ради Наумова Геннадія Борисовича - депутат 

міської ради від фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА 

БУРЯКА "ЄДНАННЯ" 

 ВИСТУПИЛИ: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  заява оголошення щодо конфлікту 

інтересів 

  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"  

  Зломинога Валерій Михайлович - директор департаменту 

правового забезпечення міської ради 

  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 
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  Соха Роман Васильович - народний депутат України 9-го 

скликання 

   

  Проведення таємного голосування щодо проєкту рішення  

  «Про обрання секретаря Запорізької міської ради» 

   

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" оголошення результатів таємного 

голосування обрання секретаря Запорізької міської ради 

  рішення № 1 додається: за - 35, проти - 7, утримались - 0 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова  

  Повідомив, що Наумов Геннадій Борисович - депутат 

міської ради від фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА 

БУРЯКА "ЄДНАННЯ" обраний секретарем Запорізької 

міської ради восьмого скликання 

   

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

1. СЛУХАЛИ: Про утворення постійних комісій Запорізької міської 

ради 

  /рішення № 2 додається: за - 59, проти -  0, утримались -  

0, не голосували - 4/ 

  після погоджувальної ради пропозиція голосувати окремо 

за кожне рішення про обрання постійних комісій 

Запорізької міської ради 

  протокольне доручення Наумову Геннадію Борисовичу - 

секретар Запорізької міської ради 

   

  Пропозиція виключити з основного порядку денного 

питання  

  №8 «Про обрання постійних комісій Запорізької міської 

ради та їх голів 

  Результати голосування: за - 61, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2 

   

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання  

 ДОДАТКОВЕ 

ПИТАННЯ    

 Про обрання постійної комісії з питань депутатської 

діяльності, регламенту , законності, правопорядку та 

запобігання корупції Запорізької міської ради та її 

голови  

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 5 
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 ДОДАТКОВЕ 

ПИТАННЯ  

 Про обрання постійної комісії з питань соціального 

та економічного розвитку, бюджету і фінансів 

Запорізької міської ради та її голови  

   Результати голосування: за - 62, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 0 

 

 ДОДАТКОВЕ 

ПИТАННЯ   

 Про обрання постійної комісії з питань соціального  

освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму 

Запорізької міської ради та її голови  

   Результати голосування: за - 61, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

 

 ДОДАТКОВЕ 

ПИТАННЯ  

 Про обрання постійної комісії з питань 

життєзабезпечення міста та екології Запорізької 

міської ради та її голови  

   Результати голосування: за - 63, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 0 

 

 ДОДАТКОВЕ 

ПИТАННЯ   

 Про обрання постійної комісії з питань регуляторної 

політики, розвитку підприємництва, торгівлі та  

послуг Запорізької міської ради та її голови  

   Результати голосування: за - 63, проти-  0, 

утримались - 0, не голосували - 0 

 

 ДОДАТКОВЕ 

ПИТАННЯ 

 Про обрання постійної комісії з питань охорони 

здоров`я та соціального захисту населення 

Запорізької міської ради та її голови  

   Результати голосування: за - 62, проти - 0, 

утримались  0, не голосували  1 

 

 ДОДАТКОВЕ 

ПИТАННЯ 

 Про обрання постійної комісії з питань  

комунальної власності, ресурсів, приватизації, 

архітектури та земельних відносин  Запорізької 

міської ради та її голови  

   Результати голосування: за - 62, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 1 

 ВИСТУПИВ :   Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

   Пропозиція розглянути  додаткові питання  після 

питання  

7. «Про утворення постійних комісій Запорізької 

міської ради» основного порядку денного 
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   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 1 

 ВИСТУПИВ: 

 

 Буряк Володимир Вікторович –міський голова  

Включити додаткові питання які стосуються 

бюджету міста 

  1. 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) 

   Результати голосування: за - 61, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

  2. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2025 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 27.06.2018 

№32 (зі змінами та доповненнями) 

   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 1 

  3. Про внесення змін до Програми розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №47 (зі змінами та доповненнями) 

   Результати голосування: за - 61, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 1 

  4. Про внесення змін до Програми розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 30.11.2016 №98 «Про Програму розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 

2016-2020 роки» (зі змінами) 

   Результати голосування: за - 60, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 2 

  5. Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021 

роки», «Професійна (професійно-технічна) освіта на 

2019-2021 роки», «Оздоровлення та відпочинок на 

2019-2021 роки», затверджених рішенням 

Запорізької міської ради від 19.12.2018 №41 «Про 

затвердження програм по освітній галузі» (зі 

змінами) 

   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 
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  6. Про внесення змін до Програми зайнятості 

населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 

№32 (зі змінами) 

   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

  7. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.01.2013 №20 «Про затвердження міської цільової 

програми «Забезпечення належної та безперебійної 

роботи комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» (зі змінами) 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 5 

  8. Про внесення змін до рішення міської ради від 

21.12.2016 №30 «Про затвердження міської цільової 

програми «Безпечне місто Запоріжжя» (зі змінами) 

   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 6 

  9. 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) 

   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

  10. Про внесення змін до Міської цільової програми 

надання автотранспортних та господарських послуг 

структурним підрозділам та виконавчому комітету 

міської ради, затвердженої рішенням міської ради 

від 20.12.2017 №46 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 5 

  11. Про внесення змін до Програми «Цифрова стратегія 

міста на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 № 24 (зі змінами) 

   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

  12. Про внесення змін до міської цільової програми 

«Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація 

заходів соціально-економічного розвитку 

м.Запоріжжя на 2020-2022 роки», затвердженої 
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рішенням міської ради від 18.12.2019 №17 (зі 

змінами) 

   Результати голосування: за - 57, проти - 1, 

утримались - 1, не голосували - 4 

  13. Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.12.2019 №46 «Про Програму економічного і 

соціального розвитку м.Запоріжжя на 2020 рік» 

   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

  14. 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) 

   Результати голосування: за - 60, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

  15. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2025 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 27.06.2018 

№32 (зі змінами та доповненнями) 

   Результати голосування: за - 61, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

  16. Про внесення змін до Програми розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №47 (зі змінами та доповненнями) 

   Результати голосування: за - 61, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 1 

  17. Про внесення змін до Програми «Фінансування 

заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-

2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №51 

   Результати голосування: за - 60, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

  18. 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 

   Результати голосування: за - 60, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 2 
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  19. Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» 

на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської 

ради від 19.12.2018 №31 (зі змінами) 

   Результати голосування: за - 61, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

  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) 

   Результати голосування: за - 62, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 0 

  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) 

   Результати голосування: за - 61, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 2 

  22. 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 - 62, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 1 

  23. 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 - 59, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

  24. Про внесення змін до рішення міської ради від 

18.12.2019 № 14 «Про затвердження міської 

програми «Програма розвитку туризму в місті 

Запоріжжі на 2020-2022 роки (зі змінами та 

доповненнями)». 

   Результати голосування: за - 62, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 0 
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  25. Про внесення змін до рішення міської ради від 

20.12.2017 № 35 «Про затвердження міської 

програми «Програма охорони пам’яток історії та 

культури у м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі 

змінами та доповненнями)». 

   Результати голосування: за - 61, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 1 

  26. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

будівництва (придбання) доступного житла в 

м.Запоріжжя на 2020-2025 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 26.08.2020 №38. 

   Результати голосування: за - 63, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 0 

  27. Про затвердження Програми муніципальної 

аварійної служби, муніципальної служби з 

технічного обслуговування систем диспетчеризації 

ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 

2021-2023 роки 

   Результати голосування: за - 61, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 1 

  28. 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 - 58, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 4 

  29. Про затвердження 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 та енергоефективних 

проектів в житлово-комунальному господарстві на 

2021-2025 роки 

   Результати голосування: за - 63, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 0 

  30. Про внесення змін до рішення міської ради від 

30.01.2013 №20 «Про затвердження міської цільової 

програми «Забезпечення належної та безперебійної 

роботи комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» (зі змінами). 



10 

   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

  31. Про внесення змін до рішення міської ради від 

21.12.2016 №30 «Про затвердження міської цільової 

програми «Безпечне місто Запоріжжя» (зі змінами). 

   Результати голосування: за - 60, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 2 

  32. 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 - 60, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 2 

  33. Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 

2021 рік 

   Результати голосування: за - 62, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 0 

  34. Про затвердження Програми «Про фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок екологічних 

надходжень на 2021-2023 роки» 

   Результати голосування: за - 62, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 0 

  35. Про затвердження міської цільової програми 

запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2021-2023 роки 

   Результати голосування: за - 62, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 1 

  36. Про затвердження Міської цільової програми 

надання автотранспортних та господарських послуг 

структурним підрозділам та виконавчому комітету 

міської ради на 2021-2023 роки 

   Результати голосування: за - 61, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 1 

  37. Про затвердження Міської цільової програми 

«Цифрова стратегія міста на 2021-2023 роки» 

   Результати голосування: за - 62, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 0 
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  38. Про внесення змін до Програми «Фінансова 

підтримка комунального підприємства 

«Муніципальна телевізійна мережа» на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 

28.08.2019 №33 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 5 

  39. Про затвердження Міської цільової програми 

забезпечення членства Запорізької міської ради в 

Асоціаціях у 2021-2023 роках 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 4 

  40. Про внесення змін до Програми підтримки 

діяльності органів самоорганізації населення міста 

Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 

18.12.2019 №43 

   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

  41. Про затвердження Плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на 

період 2021-2024 роки 

   Результати голосування: за - 60, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 2 

  42. Про затвердження Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2021-2023 роки 

   Результати голосування: за – 58, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

  43. Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2021 рік 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 2 

  44. Про затвердження Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2021 рік 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 

  45. Про затвердження Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2021 році. 

   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

  46. Про співробітництво з Державним банком розвитку 

Федеративної Республіки Німеччина (KfW) 
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   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 5 

  47. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

28.08.2019 №25 «Про встановлення премії 

спеціалістам та робітникам комунальних закладів 

дошкільної освіти» 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 4 

    

 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

пропозиція: 

     1. Розглянути додаткові питання, які стосуються 

обрання постійних комісій, після питання №7 «Про 

утворення постійних комісій Запорізької міської ради» 

основного порядку денного 

результати голосування: за - 59, проти - 0, утрималось - 0, 

не голосувало - 4 

        2. Розглянути додаткові питання №14-45 перед 

питанням №28 «Про бюджет Запорізької міської 

територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 

8562000000)» основного порядку денного 

результати голосування: за - 54, проти- 0, утрималось - 5, 

не голосувало - 4 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного другої позачергової 

сесії міської ради восьмого скликання (продовження в 

цілому) 

 8. Про обрання постійної комісії з питань депутатської 

діяльності, регламенту, законності, правопорядку та 

запобігання корупції Запорізької міської ради та її голови  

 9. Про обрання постійної комісії з питань соціального та 

економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької 

міської ради та її голови  

 10. Про обрання постійної комісії з питань соціального  

освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму 

Запорізької міської ради та її голови  

 11. Про обрання  постійної комісії з питань 

життєзабезпечення міста та екології Запорізької міської 

ради та її голови  

 12. Про обрання постійної комісії з питань регуляторної 

політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг  

Запорізької міської ради та її голови  
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 13. Про обрання постійної комісії з питань охорони здоров`я 

та соціального захисту населення Запорізької міської 

ради та її голови  

 14. Про обрання постійної комісії з питань комунальної 

власності, ресурсів, приватизації, архітектури та 

земельних відносин Запорізької міської ради та її голови  

 15. Про утворення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради, визначення його чисельності. 

 16. Про затвердження П'ятницького А.В. першим 

заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради та до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 17. Про затвердження Волобуєва В.О. заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради та до 

складу виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 18. Про затвердження Гординського В.Г. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та до складу виконавчого комітету Запорізької 

міської ради. 

 19. Про затвердження Малиш В.І. заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради та до 

складу виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 20. Про затвердження Пустоварова А.І. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та до складу виконавчого комітету Запорізької 

міської ради. 

 21. Про затвердження Омельяновича Р.А. керуючим 

справами виконавчого комітету Запорізької міської ради 

та до складу виконавчого комітету Запорізької міської 

ради. 

 22. Про затвердження Євдокименка М.М. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

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

комітету Запорізької міської ради. 

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

комітету Запорізької міської ради. 

 25. Про затвердження Михайської Н.В. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 26. Про затвердження Рильського В.В. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 27. Про затвердження Софійченка В.С. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 
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 28. Про затвердження Малиша А.М. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради.  

 29. Про умови оплати праці Запорізького міського голови 

Буряка В.В.  

 30. 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). 

 31. 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). 

 32. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 

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

8201100000) (зі змінами)  

 33. Про надання місцевої гарантії у 2020 році.  

 34. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік. 

 35. 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) 

 36. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2025 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 27.06.2018 №32 (зі змінами та 

доповненнями) 

 37. Про внесення змін до Програми розвитку 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №47 

(зі змінами та доповненнями) 

 38. Про внесення змін до Програми розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 2016-

2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

30.11.2016 №98 «Про Програму розвитку і 

функціонування української мови в м.Запоріжжя на 2016-

2020 роки» 

 39. 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 



15 

освітній галузі» (зі змінами) 

 40. Про внесення змін до Програми зайнятості населення 

міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі змінами) 

 41. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 

№20 «Про затвердження міської цільової програми 

«Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» (зі змінами) 

 42. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 «Про затвердження міської цільової програми 

«Безпечне місто Запоріжжя» (зі змінами) 

 43. 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) 

 44. Про внесення змін до Міської цільової програми надання 

автотранспортних та господарських послуг структурним 

підрозділам та виконавчому комітету міської ради, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №46 

 45. Про внесення змін до Програми «Цифрова стратегія міста 

на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 № 24 (зі змінами) 

 46. Про внесення змін до міської цільової програми 

«Впровадження стратегічних ініціатив та реалізація 

заходів соціально-економічного розвитку м.Запоріжжя на 

2020-2022 роки», затвердженої рішенням міської ради від 

18.12.2019 №17 

 47. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 

№46 «Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2020 рік» 

 48. 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) 

 49. Про внесення змін до Міської цільової Програми 

відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2025 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 27.06.2018 №32 (зі змінами та 

доповненнями) 

 50. Про внесення змін до Програми розвитку 



16 

велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №47 

(зі змінами та доповненнями) 

 51. Про внесення змін до Програми «Фінансування заходів з 

дератизації відкритих стацій та дезінсекції 

анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 

№51 

 52. 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) 

 53. Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на 

2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №31 

 54. 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) 

 55. 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) 

 56. 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)» 

 57. 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)». 

 58. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 

№ 14 «Про затвердження міської програми «Програма 

розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки (зі 

змінами та доповненнями)». 

 59. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№ 35 «Про затвердження міської програми «Програма 

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

2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)». 

 60. Про внесення змін до Міської цільової Програми 
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будівництва (придбання) доступного житла в 

м.Запоріжжя на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 26.08.2020 №38 

 61. Про затвердження Програми муніципальної аварійної 

служби, муніципальної служби з технічного 

обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та 

«Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2021-2023 роки 

 62. 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) 

 63. Про затвердження 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 та 

енергоефективних проектів в житлово-комунальному 

господарстві на 2021-2025 роки 

 64. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 

№20 «Про затвердження міської цільової програми 

«Забезпечення належної та безперебійної роботи 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 

Запоріжжя» (зі змінами) 

 58. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 

№30 «Про затвердження міської цільової програми 

«Безпечне місто Запоріжжя» (зі змінами) 

 59. 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) 

 65. Про затвердження Програми фінансування деяких 

заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2021 рік 

 66. Про затвердження Програми «Про фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок екологічних 

надходжень на 2021-2023 роки» 

 67. Про затвердження міської цільової програми запобігання 

і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, організація рятування на водах на 

2021-2023 роки 
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 68. Про затвердження Міської цільової програми надання 

автотранспортних та господарських послуг структурним 

підрозділам та виконавчому комітету міської ради на 

2021-2023 роки 

 69. Про затвердження Міської цільової програми «Цифрова 

стратегія міста на 2021-2023 роки» 

 70. Про внесення змін до Програми «Фінансова підтримка 

комунального підприємства «Муніципальна телевізійна 

мережа» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 28.08.2019 №33 

 71. Про затвердження Міської цільової програми 

забезпечення членства Запорізької міської ради в 

Асоціаціях у 2021-2023 роках 

 72. Про внесення змін до Програми підтримки діяльності 

органів самоорганізації населення міста Запоріжжя, 

затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 №43 

 73. Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку міста Запоріжжя до 2028 року на період 2021-

2024 роки 

 74. Про затвердження Програми підтримки заходів з 

енергозбереження в Запоріжжі на 2021-2023 роки 

 75. Про Програму економічного і соціального розвитку 

м.Запоріжжя на 2021 рік 

 76. Про затвердження Програми використання коштів 

цільового фонду міської ради на 2021 рік 

 77. Про затвердження Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2021 році 

 78. Про бюджет Запорізької міської територіальної громади 

на 2021 рік (код бюджету 8562000000). 

 79. Про співробітництво з Державним банком розвитку 

Федеративної Республіки Німеччина (KfW) 

 80. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 

28.08.2019 №25 «Про встановлення премії спеціалістам та 

робітникам комунальних закладів дошкільної освіти». 

  Результати голосування: за - 62, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1 

   

 СЛУХАЛИ: Про обрання постійної комісії з питань депутатської 

діяльності, регламенту, законності, правопорядку та 

запобігання корупції Запорізької міської ради та її голови  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 
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фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

  редакційна правка Корольова Олега Миколайовича - 

депутат міської ради від фракції "ПАРТІЯ 

ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"  

результати голосування: за - 61, проти - 0, утримались - 3, 

не голосували - 0  прийнята 

  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 61, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про обрання постійної комісії з питань соціального та 

економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької 

міської ради та її голови  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"   заява оголошення щодо конфлікту 

інтересів    

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА"   заява оголошення 

щодо конфлікту інтересів 

  Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ"   заява оголошення щодо 

конфлікту інтересів 

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

голосували -4/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про обрання постійної комісії з питань соціального  

освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму 

Запорізької міської ради та її голови  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

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

голосували - 2/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про обрання постійної комісії з питань 

життєзабезпечення міста та екології Запорізької міської 

ради та її голови  
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 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИСТУПИЛИ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА"   заява оголошення 

щодо конфлікту інтересів 

  Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "НОВА ПОЛІТИКА"   заява оголошення щодо 

конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: за - 56, проти - 0, утримались - 0, не 

голосували - 6/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про обрання постійної комісії з питань регуляторної 

політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг  

Запорізької міської ради та її голови 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Грицай Катерина Юріївна - депутат міської ради від 

фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

  Согорін  Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

  редакційна правка Корольова Олега Миколайовича - 

депутат міської ради від фракції "ПАРТІЯ 

ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ" результати 

голосування: за - 56, проти - 0, утримались - 3, не 

голосували - 4  прийнята  

  Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

  редакційні правки Грицай Катерини Юріївни - депутат 

міської ради від фракції "СЛУГА НАРОДУ"  

     1.результати голосування: за - 49, проти - 1, 

утримались - 10, не голосували - 3  прийнята 

       2.результати голосування: за - 43, проти - 7, 

утримались - 9, не голосували 4  прийнята 

       3.результати голосування: за - 43, проти - 7, 

утримались - 8, не голосували - 5  прийнята 

  Гладкий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 
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фракції "СЛУГА НАРОДУ"  заява оголошення щодо 

конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: за - 50, проти - 7, утримались - 2, не 

голосували - 4/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про обрання постійної комісії з питань охорони здоров`я 

та соціального захисту населення Запорізької міської 

ради та її голови  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: за - 51, проти - 2, утримались - 1, не 

голосували - 9/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про обрання постійної комісії з питань комунальної 

власності, ресурсів, приватизації, архітектури та 

земельних відносин Запорізької міської ради та її голови  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

  редакційна правка Куртєв Анатолій Валентинович - 

депутат міської ради від фракції "СЛУГА НАРОДУ"  

результати голосування: за - 52, проти - 2, утримались - 7, 

не голосували - 4  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: за - 53, проти - 1, утримались - 1, не 

голосували -8/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради, визначення його чисельності. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: за - 57, проти - 1, утримались - 1, 

не голосували - 4 / 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження П'ятницького А.В. першим 

заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради та до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИСТУПИЛИ: П'ятницький Андрій Васильович - депутат міської ради 

від фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"   заява оголошення щодо конфлікту 

інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: за - 53, проти - 5, утримались - 1, 

не голосували - 4/ 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Волобуєва В.О. заступником міського 
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голови з питань діяльності виконавчих органів ради та до 

складу виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: за - 52, проти - 1, утримались - 5, 

не голосували - 5/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Гординського В.Г. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та до складу виконавчого комітету Запорізької 

міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИСТУПИЛИ: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА"   заява оголошення 

щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: за -51, проти -1, утримались -4, не 

голосували -7/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Малиш В.І. заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради та до 

складу виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 7/ 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Пустоварова А.І. заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та до складу виконавчого комітету Запорізької 

міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за - 46, проти - 9, утримались - 1, 

не голосували - 7 / 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Омельяновича Р.А. керуючим 

справами виконавчого комітету Запорізької міської ради 

та до складу виконавчого комітету Запорізької міської 

ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за - 53, проти - 5, утримались - 0, 

не голосували - 5/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Євдокименка М.М. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 5, 
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не голосували - 8/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Кійка С.Г. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за - 50, проти - 1, утримались - 7, 

не голосували - 5/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Клейнера І.С. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИСТУПИЛИ: Огороднік Людмила Вікторівна - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"   

заява оголошення щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 7, 

не голосували - 5/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Михайської Н.В. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 9, 

не голосували - 7/ 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Рильського В.В. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 7/ 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Софійченка В.С. до складу 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за - 50, проти - 1, утримались - 7, 

не голосували - 5/ 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Малиша А.М. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИСТУПИЛИ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА"   заява оголошення 

щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 7, 

не голосували - 6/ 
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 СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці Запорізького міського голови 

Буряка В.В.  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова   заява 

оголошення щодо конфлікту інтересів 

  Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА"   заява оголошення 

щодо конфлікту інтересів 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"   заява оголошення щодо конфлікту 

інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: за - 49, проти - 5, утримались - 4, 

не голосували - 4/ 

 ВИСТУПИЛИ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

   

 СЛУХАЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція про включення до блочного голосування 

питання №23, 24 

  Результати голосування: за - 54, проти - 0, утримались –2, 

не голосували - 6 

  Про блочне голосування питання  

№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) 
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  № 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) 

  Результати голосування: за - 53, проти - 0, утримались –1, 

не голосували - 8 

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

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

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається/ 

   

 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 оголошення щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається / 

   

 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: Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА"   заява оголошення 

щодо конфлікту інтересів 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 8/ 

 СЛУХАЛИ: Про надання місцевої гарантії у 2020 році.  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Нікіфоров Олексій Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  редакційна правка результати голосування: за - 47,  
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проти - 0, утримались - 5, не голосували - 10  прийнята 

  Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"   заява оголошення щодо конфлікту 

інтересів 

  Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

  Власюк Олександр Олександрович - начальник 

управління з транспортного забезпечення та зв'язку 

міської ради протокольне доручення 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 6/ 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Повідомив що друге пленарне засідання другої 

позачергової сесії міської ради восьмого скликання 

закрите. 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


