
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №3 

 третьої  сесії Запорізької міської ради 

 восьмого скликання 

від 27 січня 2021 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №3 

м.Запоріжжя 27.01.2021 

засідання почалось о 11 годині 10 хвилин 

засідання закінчилось о 12 годині 25 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 58 

  запрошені 12 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

 ВИСТУПИВ: Прозапас Валерій Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" (хвилина 

мовчання) 

   

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного третьої сесії міської 

ради восьмого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

   

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція після погоджувальної ради виключити 

питання з основного порядку денного №12,19 

  Результати голосування: за - 56, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували – 3 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного третьої сесії міської ради 

восьмого скликання питання : 

 1. Про секретаріат третьої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію третьої сесії міської ради. 

 3. Про редакційну комісію третьої сесії міської ради. 

 4. Про План роботи Запорізької міської ради на перше 

півріччя 2021 року.  
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 5. Про утворення постійної комісії Запорізької міської ради 

з питань екології та обрання її голови та членів комісії. 

 6. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 

№2 "Про утворення постійних комісій Запорізької міської 

ради"  

 7. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 

№4 "Про затвердження Положення про постійні комісії 

Запорізької міської ради"  

 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 

№4 "Про обрання постійної комісії з питань соціального 

та економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької 

міської ради та її голови". 

 9. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 

№6 "Про обрання постійної комісії з питань 

життєзабезпечення міста та екології Запорізької міської 

ради та її голови". 

 10. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 18.12.2019 №37 "Про затвердження Програми 

розвитку системи надання адміністративних послуг в 

м.Запоріжжі на 2020-2022 роки". 

 11. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 

№49 "Про бюджет Запорізької міської територіальної 

громади на 2021 рік" (код бюджету 08562000000). 

 12. Про затвердження звіту про виконання проєктів-

переможців Громадського бюджету у місті Запоріжжі по 

управлінню соціального захисту населення Запорізької 

міської ради за 2020 рік. 

 13. Про зміну найменувань закладів дошкільної освіти. 

 14. Про затвердження змін до редакційного статуту 

Комунального підприємства "Муніципальна телевізійна 

мережа" та про призначення членів редакційної ради  

 15. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 26.08.2020 №63 "Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єктів 

нерухомого майна (будівель та споруд) та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна дитячого 

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

підприємства "Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка 

О.Г.Івченка та подальше його використання". 

 16. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя квартири №97 по вул.Героїв 93-ї 
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бригади, 38 та квартири №173 по пр.Ювілейному, 20а від 

Управління Служби безпеки України в Запорізькій 

області. 

 17. Про надання згоди на передачу у державну власність 

майна, яке належить територіальній громаді 

м.Запоріжжя. 

 18. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 26.08.2020 №46 "Про затвердження переліку об'єктів 

права комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають 

приватизації". 

 19. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 28.04.2007 №15 "Про надання згоди на передачу до 

державної власності частин дороги Харків-Сімферополь-

Алушта-Ялта". 

 20. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) із подальшим продажем права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 21. Про внесення змін до рішення Запорізької 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. 

 22. Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради 

з питань затвердження землевпорядної документації  

 23. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.43).  

 24. Різне. 

   

  Результати голосування: за - 56, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 4 

   

 СЛУХАЛИ: включити до порядку денного додаткові питання: 

  1. Про підтримання електронної петиції щодо 

відновлення дистанційного навчання у закладах 

загальної середньої освіти м.Запоріжжя. 

   Результати голосування: за - 42, проти - 1, 

утримались - 10, не голосували - 7 

 

  2. Про підтримку петиції щодо створення 
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спеціалізованого закладу (притулку) у м.Запоріжжі 

для постраждалих від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі. 

   Результати голосування: за - 53, проти - 2, 

утримались - 2, не голосували - 3 

 

  3. Про підтримку електронної петиції №6434 щодо 

реконструкції дороги через урочище "Вирва". 

   Результати голосування: за - 48, проти - 2, 

утримались - 6, не голосували - 4 

 

  4. Про відмову від першочергового права купівлі 

частин квартир спільного заселення за адресами: 

м.Запоріжжя, вул.Українська, буд.4, вул.Полякова, 

буд.19, вул.Північне шосе буд.24, вул.Магістральна, 

буд.86а, вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка, 

буд.21/32, вул.Зестафонська, буд.5. 

   Результати голосування: за - 52, проти - 1, 

утримались - 3, не голосували - 4 

 

  5. Про внесення Запорізькою міською радою 

пропозиції про передачу у державну власність до 

сфери управління Державного агентства 

автомобільних доріг України ділянки автомобільної 

дороги комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя. 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 2, не голосували - 2 

 

  6. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.44-

п.80). 

   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 5 

 

  7. Про звернення депутатів Запорізької міської ради 

восьмого скликання до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо неприпустимості зростання цін на 

електроенергію, природний газ та житлово-

комунальні тарифи для населення. 
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   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 4 

 

  8. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

фінансової стабільності у сфері надання 

комунальних послуг. 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

 

  9. Про надання допомоги Абрамкіній І.В. на лікування 

чоловіка Абрамкіна О.В. 

   Результати голосування: за - 55, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 6 

 

  10. Про надання допомоги Горнікову Ю.О. на 

лікування. 

   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  11. Про надання допомоги Богмі В.Ю. на лікування сина 

Богми О.В. 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  12. Про надання допомоги Прошиній І.В. на лікування 

доньки Прошиної П.Я. 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  13. Про надання допомоги Гіряєвій-Вовчок К.С. на 

лікування доньки Вовчок А.І. 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  14. Про надання допомоги Підлубному О.О. на 

лікування. 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

 

  15. Про надання допомоги Вороніну І.О. на лікування. 
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   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

  16. Про надання допомоги Николенко Т.М. на лікування 

доньки Николенко А.М. 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

 

  17. Про надання допомоги Куриленку К.В. на лікування. 

   Результати голосування: за - 54, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 6 

 

  18. Про надання допомоги Пархоменко Л.В. на 

лікування чоловіка Пархоменка М.І. 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 3 

 

  19. Про надання допомоги Пуньку О.Г. на лікування. 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

 

  20. Про надання допомоги Брагіній І.В. на лікування. 

   Результати голосування: за - 57, проти - 1, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  21. Про надання допомоги Куріпець О.В. на лікування 

сина Куріпця С.О. 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  22. Про надання допомоги Журавлю Є.В. на лікування. 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

 

  23. Про надання допомоги Ніколаєнко Ю.В. на 

лікування доньки Ніколаєнко В.С. 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

  24. Про надання допомоги Плюсніну Л.В. на лікування 

жінки Плюсніної О.А. 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 
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  25. Про надання допомоги Полуектовій Н.Л. на 

лікування сина Полуектова І.К. 

   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  26. Про надання допомоги Бичкову А.С. на лікування.  

   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

  27. Про надання допомоги Прокоповій Л.С. на 

лікування батька Прокопова С.М. 

   Результати голосування: за - 57, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 4 

 

  28. Про надання допомоги Кроль О.В., яка опинилась в 

скрутній ситуації. 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

 ВИСТУПИЛИ:     1.Нікіфоров Олексій Вікторович - депутат міської 

ради від фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  29. Про надання допомоги Горобець В.П. на лікування 

   Результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 5 

 

      1.Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  30. Про надання допомоги Ратніковій Н.В. на лікування 

   Результати голосування: за - 58, проти - 0, 

утримались - 0, не голосували - 3 

 

    

 ВИСТУПИВ:  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

   Після погоджувальної ради пропозиції:  

      1.Розглянути додаткові питання №9-30 в першу 

чергу  

результати голосування: за - 56, проти - 0, 

утрималось - 0, не голосувало - 1 
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      2.Розглянути додаткове питання №6 разом з 

питанням №23 основного порядку денного 

результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утрималось - 1, не голосувало - 1 

    

 ВИСТУПИЛИ:     1.Прасол Михайло Вікторович - депутат міської 

ради від фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  31. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

управління патрульної поліції в Запорізькій області 

щодо необхідності забезпечення публічного порядку 

і безпеки, правил дорожнього руху 

   Результати голосування: за - 59, проти - 0, 

утримались - 1, не голосували - 1 

 

   Таран Роман Олегович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА 

ЖИТТЯ" 

    

      2. Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

   Пропозиція включити до порядку денного питання: 

  32. Про забезпечення безперешкодного права 

відвідування адміністративної будівлі виконавчого 

комітету Запорізької міської ради представниками 

ЗМІ 

   Наумов Геннадій Борисович - секретар Запорізької 

міської ради 

   Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

   Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

   Прозапас Валерій Миколайович - депутат міської 

ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

   Таран Роман Олегович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА 

ЖИТТЯ" 

   Результати голосування: за - 16, проти - 11, 

утримались - 15, не голосували – 19   не включено 
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 ВИСТУПИВ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного третьої сесії міської 

ради восьмого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат третьої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію третьої сесії міської ради. 

 3. Про редакційну комісію третьої сесії міської ради. 

 4. Про надання допомоги Абрамкіній І.В. на лікування 

чоловіка Абрамкіна О.В. 

 5. Про надання допомоги Горнікову Ю.О. на лікування. 

 6. Про надання допомоги Богмі В.Ю. на лікування сина 

Богми О.В. 

 7. Про надання допомоги Прошиній І.В. на лікування 

доньки Прошиної П.Я. 

 8. Про надання допомоги Гіряєвій-Вовчок К.С. на лікування 

доньки Вовчок А.І. 

 9. Про надання допомоги Підлубному О.О. на лікування. 

 10. Про надання допомоги Вороніну І.О. на лікування. 

 11. Про надання допомоги Николенко Т.М. на лікування 

доньки Николенко А.М. 

 12. Про надання допомоги Куриленку К.В. на лікування. 

 13. Про надання допомоги Пархоменко Л.В. на лікування 

чоловіка Пархоменка М.І. 

 14. Про надання допомоги Пуньку О.Г. на лікування. 

 15. Про надання допомоги Брагіній І.В. на лікування. 

 16. Про надання допомоги Куріпець О.В. на лікування сина 

Куріпця С.О. 

 17. Про надання допомоги Журавлю Є.В. на лікування. 

 18. Про надання допомоги Ніколаєнко Ю.В. на лікування 

доньки Ніколаєнко В.С. 

 19. Про надання допомоги Плюсніну Л.В. на лікування жінки 

Плюсніної О.А. 

 20. Про надання допомоги Полуектовій Н.Л. на лікування 

сина Полуектова І.К. 

 21. Про надання допомоги Бичкову А.С. на лікування.  

 22. Про надання допомоги Прокоповій Л.С. на лікування 

батька Прокопова С.М. 

 23. Про надання допомоги Кроль О.В., яка опинилась в 

скрутній ситуації. 

 24. Про надання допомоги Горобець В.П. на лікування 
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 25. Про надання допомоги Ратніковій Н.В. на лікування 

 26. Про План роботи Запорізької міської ради на перше 

півріччя 2021 року.  

 27. Про утворення постійної комісії Запорізької міської ради 

з питань екології та обрання її голови та членів комісії. 

 28. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 

№2 "Про утворення постійних комісій Запорізької міської 

ради"  

 29. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 

№4 "Про затвердження Положення про постійні комісії 

Запорізької міської ради"  

 30. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 

№4 "Про обрання постійної комісії з питань соціального 

та економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької 

міської ради та її голови". 

 31. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 

№6 "Про обрання постійної комісії з питань 

життєзабезпечення міста та екології Запорізької міської 

ради та її голови". 

 32. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 18.12.2019 №37 "Про затвердження Програми 

розвитку системи надання адміністративних послуг в 

м.Запоріжжі на 2020-2022 роки". 

 33. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 

№49 "Про бюджет Запорізької міської територіальної 

громади на 2021 рік" (код бюджету 08562000000). 

 34. Про зміну найменувань закладів дошкільної освіти. 

 35. Про затвердження змін до редакційного статуту 

Комунального підприємства "Муніципальна телевізійна 

мережа" та про призначення членів редакційної ради  

 36. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 26.08.2020 №63 "Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єктів 

нерухомого майна (будівель та споруд) та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна дитячого 

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

підприємства "Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка 

О.Г.Івченка та подальше його використання". 

 37. Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя квартири №97 по вул.Героїв 93-ї 

бригади, 38 та квартири №173 по пр.Ювілейному, 20а від 
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Управління Служби безпеки України в Запорізькій 

області. 

 38. Про надання згоди на передачу у державну власність 

майна, яке належить територіальній громаді 

м.Запоріжжя. 

 39. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 26.08.2020 №46 "Про затвердження переліку об'єктів 

права комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають 

приватизації". 

 40. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) із подальшим продажем права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 41. Про внесення змін до рішення Запорізької 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. 

 42. Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради 

з питань затвердження землевпорядної документації  

 43. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.80).  

 44. Про підтримання електронної петиції щодо відновлення 

дистанційного навчання у закладах загальної середньої 

освіти м.Запоріжжя. 

 45. Про підтримку петиції щодо створення спеціалізованого 

закладу (притулку) у м.Запоріжжі для постраждалих від 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

 46. Про підтримку електронної петиції №6434 щодо 

реконструкції дороги через урочище "Вирва". 

 47. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя, 

вул.Українська, буд.4, вул.Полякова, буд.19, 

вул.Північне шосе буд.24, вул.Магістральна, буд.86а, 

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

вул.Зестафонська, буд.5. 

 48. Про внесення Запорізькою міською радою пропозиції про 

передачу у державну власність до сфери управління 

Державного агентства автомобільних доріг України 

ділянки автомобільної дороги комунальної власності 
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територіальної громади м.Запоріжжя. 

 49. Про звернення депутатів Запорізької міської ради 

восьмого скликання до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

неприпустимості зростання цін на електроенергію, 

природний газ та житлово-комунальні тарифи для 

населення. 

 50. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо забезпечення фінансової 

стабільності у сфері надання комунальних послуг. 

 51. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

управління патрульної поліції в Запорізькій області щодо 

необхідності забезпечення публічного порядку і безпеки, 

правил дорожнього руху 

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

не голосували - 2 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат третьої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію третьої сесії міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію третьої сесії міської ради. 

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 

   

   СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 

 ВИСТУПИЛИ: Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 
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"ЄДНАННЯ" 

  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Шумейко Пелагея Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

   

   СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи третьої сесії міської 

ради восьмого скликання. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0, не 

голосували - 2_ 

   

 СЛУХАЛИ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція про включення до блочного голосування 

додаткові питання №9-30 

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

не голосували - 1 

  Про блочне голосування додаткові питання №9-30 

  Результати голосування: за - 47, проти - 0, утримались –4, 

не голосували - 0 

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Абрамкіній І.В. на лікування 

чоловіка Абрамкіна О.В. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 

   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Горнікову Ю.О. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 

   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Богмі В.Ю. на лікування сина 

Богми О.В. 

 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 

   

7. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Прошиній І.В. на лікування 

доньки Прошиної П.Я. 
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 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: / 

   

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гіряєвій-Вовчок К.С. на лікування 

доньки Вовчок А.І. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: / 

   

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Підлубному О.О. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: / 

   

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Вороніну І.О. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: / 

   

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Николенко Т.М. на лікування 

доньки Николенко А.М. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: / 

   

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Куриленку К.В. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: / 

   

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пархоменко Л.В. на лікування 

чоловіка Пархоменка М.І. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: / 

   

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пуньку О.Г. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: / 

   

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Брагіній І.В. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Симаков Денис Олегович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: / 

   

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Куріпець О.В. на лікування сина 

Куріпця С.О. 

 ДОПОВІДАЧ: Симаков Денис Олегович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: / 

   

17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Журавлю Є.В. на лікування. 

 ДОПОВІДАЧ: Поливяний Сергій Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: / 

   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ніколаєнко Ю.В. на лікування 

доньки Ніколаєнко В.С. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: / 

   

19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Плюсніну Л.В. на лікування жінки 

Плюсніної О.А. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: / 

   

20. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Полуектовій Н.Л. на лікування 

сина Полуектова І.К. 

 ДОПОВІДАЧ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: / 

   

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бичкову А.С. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: / 

   

22. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Прокоповій Л.С. на лікування 

батька Прокопова С.М. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: / 

   

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кроль О.В., яка опинилась в 

скрутній ситуації. 

 ДОПОВІДАЧ: Бєлий Микола Іванович - депутат міської ради від фракції 

"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається: / 

   

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Горобець В.П. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Нікіфоров Олексій Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається: / 

   

25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ратніковій Н.В. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "НОВА ПОЛІТИКА"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається: / 

   

26. СЛУХАЛИ: Про План роботи Запорізької міської ради на перше 

півріччя 2021 року.  

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 4/ 

   

27. СЛУХАЛИ: Про утворення постійної комісії Запорізької міської ради 

з питань екології та обрання її голови та членів комісії. 

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 
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 ВИСТУПИЛИ: Шумейко Пелагея Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Симаков Денис Олегович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

  заява оголошення щодо конфлікту інтересів Басова 

Олексія Юрійовича - депутата міської ради від фракції 

"НОВА ПОЛІТИКА"  

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Пропозиція про включення до блочного голосування 

питання №5-9 

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

не голосували - 2 

  Про блочне голосування питання №5-9 

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

не голосували - 2 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається: / 

   

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 

№2 "Про утворення постійних комісій Запорізької міської 

ради"  

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається: / 

   

29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 

№4 "Про затвердження Положення про постійні комісії 

Запорізької міської ради"  

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається: / 

   

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 

№4 "Про обрання постійної комісії з питань соціального 

та економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької 

міської ради та її голови". 

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається: / 
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31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 

№6 "Про обрання постійної комісії з питань 

життєзабезпечення міста та екології Запорізької міської 

ради та її голови". 

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: / 

   

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

від 18.12.2019 №37 "Про затвердження Програми 

розвитку системи надання адміністративних послуг в 

м.Запоріжжі на 2020-2022 роки". 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 1/ 

   

33. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 

№49 "Про бюджет Запорізької міської територіальної 

громади на 2021 рік" (код бюджету 08562000000). 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 1, 

не голосували - 2/ 

   

34. СЛУХАЛИ: Про зміну найменувань закладів дошкільної освіти. 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 4, 

не голосували - 2/ 

   

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до редакційного статуту 

Комунального підприємства "Муніципальна телевізійна 

мережа" та про призначення членів редакційної ради  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Яковлєва Віталіна Антонівна - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

  Веліканов Дмитро Борисович - начальник комунального 
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підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" 

  Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

  Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 0/ 

   

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

від 26.08.2020 №63 "Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя об'єктів 

нерухомого майна (будівель та споруд) та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна дитячого 

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

підприємства "Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка 

О.Г.Івченка та подальше його використання". 

 ДОПОВІДАЧ: Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 

комунальної власності  та приватизації міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

   

37. СЛУХАЛИ: Про прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя квартири №97 по вул.Героїв 93-ї 

бригади, 38 та квартири №173 по пр.Ювілейному, 20а від 

Управління Служби безпеки України в Запорізькій 

області. 

 ДОПОВІДАЧ: Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 

комунальної власності  та приватизації міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за - 45, проти - 4, утримались - 0, 

не голосували - 2/ 

   

38. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу у державну власність 

майна, яке належить територіальній громаді 

м.Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 

комунальної власності  та приватизації міської ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 2/ 

   

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

від 26.08.2020 №46 "Про затвердження переліку об'єктів 

права комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають 

приватизації". 

 ДОПОВІДАЧ: Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 

комунальної власності та приватизації міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 0/ 

   

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) із подальшим продажем права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 2/ 

   

41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької 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: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 2/ 

   

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради 

з питань затвердження землевпорядної документації  

 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 0/ 
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43. СЛУХАЛИ: Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.80).  

 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 1/ 

   

44. СЛУХАЛИ: Про підтримання електронної петиції щодо відновлення 

дистанційного навчання у закладах загальної середньої 

освіти м.Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 1, проти - 23, утримались - 17, 

не голосували -10/ 

   

45. СЛУХАЛИ: Про підтримку петиції щодо створення спеціалізованого 

закладу (притулку) у м.Запоріжжі для постраждалих від 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 0, проти - 24, утримались - 17, 

не голосували - 10/ 

   

46. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції №6434 щодо 

реконструкції дороги через урочище "Вирва". 

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за - 1, проти - 17, утримались - 23, 

не голосували - 10/ 

   

47. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя, 

вул.Українська, буд.4, вул.Полякова, буд.19, 

вул.Північне шосе буд.24, вул.Магістральна, буд.86а, 

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

вул.Зестафонська, буд.5. 

 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 3/ 

   

48. СЛУХАЛИ: Про внесення Запорізькою міською радою пропозиції про 

передачу у державну власність до сфери управління 

Державного агентства автомобільних доріг України 

ділянки автомобільної дороги комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 

комунальної власності  та приватизації міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 5, 

не голосували - 0/ 

   

49. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради 

восьмого скликання до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

неприпустимості зростання цін на електроенергію, 

природний газ та житлово-комунальні тарифи для 

населення. 

 ДОПОВІДАЧ: Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"  

 ВИСТУПИЛИ: Симаков Денис Олегович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

  Гладкий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

  редакційна правка: результати голосування: за - 47, проти 

- 3, утримались - 1, не голосували - 0  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -46, проти -0, утримались -0, не 

голосували -5/ 

   

50. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо забезпечення фінансової 

стабільності у сфері надання комунальних послуг. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

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

не голосували - 0/ 

   

51. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

управління патрульної поліції в Запорізькій області щодо 

необхідності забезпечення публічного порядку і безпеки, 

правил дорожнього руху 
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 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ"  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 1/ 

   

52.  Різне. 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


