
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

 п'ятої  сесії Запорізької міської ради 

 восьмого скликання 

31 березня 2021 

23 квітня 2021 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №5 

м.Запоріжжя 
31.03.2021 

23.04.2021 

засідання почалось 31.03.2021  о 11 годині 00 хвилин 
 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 62 

  запрошені 18 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк Володимир Вікторович  

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного    п'ятої  сесії 

міської ради  восьмого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного другого пленарного засідання  

п'ятої  сесії  питання: 
 1. Про секретаріат п'ятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію п'ятої сесії міської ради.  

 3. Про редакційну комісію п'ятої сесії міської ради.  

 4. 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 (зі змінами). 
 5. 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) . 
 6. 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) . 
 7. Про внесення змін до Міської цільової Програми 
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відновлення інфраструктури території приватного 

сектора міста Запоріжжя на 2018-2025 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 27.06.2018 №32 (зі змінами та 

доповненнями) . 
 8. Про внесення змін до Програми "Освіта на 2019-2021 

роки", затвердженої рішенням Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" (зі змінами). 
 9. 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) . 
 10. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2021 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 28.12.2020 №48 (зі змінами)" . 
 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) (зі 

змінами) . 
 12. Про зміну розміру нарахувань населенню за теплову 

енергію. 
 13. Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя, 

вул.Перемоги, буд.95а, вул.Кутузова, буд.2, 

вул.Патріотична, буд.50. 
 14. Про надання Концерну "Міські теплові мережі" дозволу 

на оновлення рухомого складу через фінансовий лізинг 

(варіант 2). 
 15. Про надання комунальному підприємству "Водоканал" 

дозволу на оновлення рухомого складу через фінансовий 

лізинг (варіант 2). 
 16. Про затвердження Регламенту роботи Центру надання 

адміністративних послуг м.Запоріжжя та його філій. 
 17. Про внесення змін до Положення про районну 

адміністрацію Запорізької міської ради по 

Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, 

Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, 

Шевченківському району. 
 18. Про вихід з  "Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов (МАГ)".  

 19. Про надання комунальному підприємству 

"Експлуатаційне лінійне управління автомобільних 
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шляхів" дозволу на оновлення рухомого складу через 

фінансовий лізинг. 
 20. Про підтримку електронної петиції №6484 щодо 

створення зоополіції в м.Запоріжжя. 
 21. Про підтримку петиції щодо створення 

автотранспортного майданчика для дисципліни дрифт і 

драг в місті Запоріжжя. 
 22. Про підтримання електронної петиції щодо збереження в 

структурі Запорізької гімназії №45 Запорізької міської 

ради Запорізької області початкової школи. 
 23. Про надання дозволу комунальним закладам охорони 

здоров'я м.Запоріжжя на укладення договорів про спільну 

діяльність з Запорізьким державним медичним 

університетом.  

 24. Про затвердження Положень про проведення конкурсу на 

посади директорів та педагогічних працівників 

інклюзивно - ресурсних центрів міста Запоріжжя 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. 
 25. Про надання дозволу комунальним некомерційним 

підприємствам "Міська  лікарня екстреної та швидкої 

медичної допомоги", "Міська лікарня №9", "Міська 

дитяча лікарня №5" Запорізької міської ради на 

придбання дороговартісного, високотехнологічного 

медичного обладнання через фінансовий лізинг. 
 26. Про затвердження звіту про виконання проєкту-

переможця Громадського бюджету по об'єкту 

"Реконструкція благоустрою. Роботи з відновлення 

елементів благоустрою існуючого спортивного 

майданчику на прибудинковій території 

багатоквартирного житлового будинку №16 по 

вул.Європейській в м.Запоріжжя". 
 27. Про затвердження звіту про виконання проєктів-

переможців Громадського бюджету у м.Запоріжжі по 

районній адміністрації Запорізької міської ради по 

Шевченківському району за 2020 рік.   

 28. Про передачу до державної власності об'єктів нерухомого 

майна та іншого окремого індивідуально визначеного 

майна права комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя по вул.Святого Миколая, 27. 
 29. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення №248 першого поверху (літ. А-

9) площею 17,2 кв.м по вул. Толока професора, буд. 20 до 
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переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу. 
 30. Про відмову у включенні об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №248 першого 

поверху (літ. А-9) площею 17,2 кв.м за адресою: 

м.Запоріжжя, вул.Толока професора, буд. 20 до переліку 

об'єктів, що підлягають приватизації. 
 31. Про реалізацію проєкту "Комплексний проєкт з 

термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя". 
 32. Про затвердження складу та Положення  про тендерний 

комітет Запорізької міської ради для реалізації проєкту 

"Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних 

будівель м.Запоріжжя", який фінансується за рахунок 

коштів Європейського інвестиційного банку в рамках 

Програми розвитку муніципальної інфраструктури 

України. 
 33. Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради 

з питань затвердження землевпорядної документації. 
 34. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.68). 
 35. Про надання допомоги Скляр І.В. на лікування. 
 36. Про надання допомоги Небозі К.В. на лікування батька 

Небоги В.В. 
 37. Про надання допомоги Добріян Л.Г. на лікування 

чоловіка Добріяна С.П. 
 38. Про надання допомоги Шавковій В.О. на лікування 

доньки Шавкової С.А. 
 39. Про надання допомоги Бабійчуку В.В. на лікування. 
 40. Про надання допомоги Назаренко І.М. на лікування. 
 41. Про надання допомоги Гончаренко М.Й. на лікування. 
 42. Про надання допомоги Пасько О.А. на лікування. 
 43. Про надання допомоги Задоянюку О.В. на лікування. 
 44. Про надання допомоги Лою К.С. на лікування. 
 45. Різне. 
   

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

не голосували - 0 

  Включити до порядку денного додаткові питання: 

31.03.2021 

   

  1. Про затвердження Програми надання шефської 

допомоги військовим частинам Збройних Сил 
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України, Національної гвардії України та 

покращення матеріально-технічного стану 

підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, 

які дислокуються на території м.Запоріжжя, на 2021 

рік. 
   Результати голосування: ЗА-57, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ - 2,НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 

  2. 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". 
   Результати голосування: ЗА-52, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-6, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 1 

  3. Про затвердження Програми розвитку та 

вдосконалення пасажирського транспорту в місті 

Запоріжжі на 2021-2023 роки. 
   Результати голосування: ЗА - 50, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ- 9, НЕ ГОЛОСУВАЛО -0 

  4. Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи з 

перевезення річковим транспортом до садово-

городніх товариств мешканців м.Запоріжжя". 
   Результати голосування: ЗА - 48, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ- 1, НЕ ГОЛОСУВАЛО -1  

   Перерва в   засіданні   31.03.2021   11:36 
   23.04.2021 
   Продовження  другого пленарного засідання 

п’ятої сесії міської ради та включення  
додаткових питань до порядку денного   

  5. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 24.02.2021 №67 "Про затвердження 

переліку видів робіт та об'єктів по м.Запоріжжю, на 

яких будуть відбувати покарання особи, засуджені 

до громадських робіт у 2021 році". 
   Результати голосування: ЗА - 58, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ- 2, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 

  6. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 24.06.2020 №40 "Про затвердження 

переліку об'єктів малої приватизації комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя, що 

підлягають приватизації шляхом продажу на 
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аукціонах". 
   Результати голосування: ЗА - 60, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ- 1, НЕ ГОЛОСУВАЛО -1 

  7. Про затвердження переліку об'єктів права 

комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають 

приватизації . 
   Результати голосування: ЗА - 57, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ- 3, НЕ ГОЛОСУВАЛО -2 

  8. Про відмову Запорізької міської ради, як 

співвласника майна у праві спільної часткової 

власності, від переважного права на купівлю частки 

нежитлового приміщення №44 підвального поверху 

по вул.Добролюбова, 17. 
   Результати голосування: ЗА - 60, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ- 0, НЕ ГОЛОСУВАЛО -2 

  9. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 27.01.2021 №43 "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-54, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ - 6, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -2 

  10. Про надання згоди на передачу у державну власність 

до сфери управління Державного агентства 

автомобільних доріг України ділянки проїзної 

частини автомобільної дороги державного значення 

М-18 у м.Запоріжжя 

   Результати голосування: ЗА - 54, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ- 6, НЕ ГОЛОСУВАЛО -2 

  11. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.69-

п.105). 
   Результати голосування: ЗА - 55, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ- 3, НЕ ГОЛОСУВАЛО -4 

  12. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.106-

п.129)  

   Результати голосування: ЗА-54, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-6,НЕ ГОЛОСУВАЛО -2 

  13. Про підтримання електронної петиції щодо 
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збереження в структурі Запорізької гімназії №6 

Запорізької міської ради Запорізької області 

початкової школи. 
   Результати голосування: ЗА - 56, ПРОТИ -1, 

УТРИМАЛИСЬ- 1, НЕ ГОЛОСУВАЛО -4 

  14. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 

ради від 27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих 

органів Запорізької міської ради, загальну 

чисельність апарату Запорізької міської ради та її 

виконавчих органів" зі змінами . 
   Результати голосування: ЗА - 57, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ- 4, НЕ ГОЛОСУВАЛО -1 

  15. Про внесення змін до Програми використання 

коштів депутатського фонду у 2021році, 

затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 

28.12.2020 №48 (зі змінами). 
   Результати голосування: ЗА - 44, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ- 11,НЕ ГОЛОСУВАЛО -7 

  16. Про внесення змін до рішення Запорізької міської 
ради від 26.02.2020р. №56 "Про затвердження 
Програми відшкодування відсоткових ставок за 
залученими в кредитно-фінансових установах 
кредитами, що надаються об'єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків на 
реалізацію проектів за "Програмою підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків 
"Енергодім" Фонду енергоефективності на 2020-
2024 роки". 

   Результати голосування: ЗА - 56, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ- 5, НЕ ГОЛОСУВАЛО -1 

  17. Про передачу в оренду без проведення аукціону 

нерухомого майна права комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя по 

вул.Бородінській, 1-а та укладання договору оренди 

з Запорізьким обласним союзом промисловців і 

підприємців (роботодавців) "Потенціал" 

   Результати голосування: ЗА-54, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-3, НЕ ГОЛОСУВАЛО-5 

  18. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
належного проведення вакцинації населення з 
метою зменшення захворюваності на COVID-19. 

   Результати голосування: ЗА-51,ПРОТИ-4, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 7 
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  19. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо негайного 
створення у Верховній Раді України Тимчасової 
слідчої комісії, з обов'язковим широким 
представленням усіх фракцій, в першу чергу 
опозиційних, з питань розслідування оприлюднених 
у засобах масової інформації фактів можливих 
протиправних дій посадових осіб, що могли 
призвести до уникнення кримінальної 
відповідальності членами "приватної військової 
компанії Вагнера" та нанесення шкоди 
національним інтересам України. 

   Результати голосування: ЗА-44, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-5, НЕ ГОЛОСУВАЛО-13 

  20. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо розгляду та 
прийняття законопроектів №5144 від 24.02.2021 
"Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів (щодо встановлення 
кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність)" та №5143 від 24.02.2021 "Проект Закону 
про внесення змін до деяких законодавчих актів 
(щодо забезпечення відповідальності осіб, які 
здійснювали колабораційну діяльність)". 

   Результати голосування: ЗА-38,ПРОТИ-5, 

УТРИМАЛИСЬ-13, НЕ ГОЛОЛСУВАЛО - 6 

  21. Про підтримку петиції щодо заборони політичної 

партії "ОПЗЖ" та "Партія Шарія". 
   Результати голосування: ЗА-31,ПРОТИ-5, 

УТРИМАЛИСЬ-20, НЕ ГОЛОСУВАЛО-6 

/не включено до порядку денного/ 
  22. Про підтримку петиції щодо не підтримання петиції  

про заборону політичної  партії "ОПЗЖ" та"Партія 

Шарія". 
   Результати голосування: ЗА-9, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-19, НЕ ГОЛОСУВАЛО-34 

/не включено до порядку денного/ 
  23. Про надання допомоги Рябченко В.І. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-56,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-6 

  24. Про надання допомоги Лисянській Л.М. на 

лікування. 
   Результати голосування: ЗА-57,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-5 

  25. Про надання допомоги Туриченко С.В. на 

лікування. 
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   Результати голосування: ЗА-57,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-5 

  26. Про надання допомоги Довженко І.В. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-56,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-6 

  27. Про надання допомоги Гринчуку В.В. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-56,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-6 

  28. Про надання допомоги Незять Е.М. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-60,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-2 

  29. Про надання допомоги Рябій Є.С. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-58,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-4 

  30. Про надання допомоги Рощину Г.С. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-60,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-2 

  31. Про надання допомоги Нечитайлу Г.В. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-58,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-5 

  32. Про надання допомоги Дмитрієвій К.О. на 

лікування. 
   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-3 

  33. Про надання допомоги Єщенко А.А. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-3 

  34. Про надання допомоги Гнатенку О.В. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-58,ПРОТИ-1, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-3 

  35. Про надання допомоги Головіновій І.В. на 

лікування. 
   Результати голосування: ЗА-61,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-1 

  36. Про надання допомоги Тімошкіній К.І. на лікування 

сина Войтенка Р.Ю. 
   Результати голосування: ЗА-60,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-2 

  37. Про надання допомоги Авраменко М.Ю. на 

лікування. 
   Результати голосування: ЗА-58,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-4 



11 

  38. Про надання допомоги Волинцевій О.А. на 

лікування. 
   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-3 

  39. Про надання допомоги Захарчуку В.П. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-58,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-4 

  40. Про надання допомоги Новіченку О.Я. на лікування 

дружини Новіченко В.В. 
   Результати голосування: ЗА-57,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-5 

  41. Про надання допомоги Кулику О.А. на лікування 

матері Кулик Р.І. 
   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-3 

  42. Про надання допомоги Купідонову О.В. на 

лікування. 
   Результати голосування: ЗА-60,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-2 

  43. Про надання допомоги Муратову Ю.В. на лікування 

доньки Муратової К.Ю. 
   Результати голосування: ЗА-60,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-2 

  44. Про надання допомоги Терещенку І.В. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-58,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-4 

  45. Про надання допомоги Чорній Л.П. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-57,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-5 

  46. Про надання допомоги Брікс Т.І. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-3 

  47. Про надання допомоги Сумарокову В.М. на 

лікування дружини Сумарокової В.Д. 
   Результати голосування: ЗА-57,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-5 

  48. Про надання допомоги Венгерській Н.С. на 

лікування. 
   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-3 

  49. Про надання допомоги Волжину Ю.М. на лікування 

   Результати голосування: ЗА-52,ПРОТИ-0, 
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УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГОЛОСУВАЛО - 10 

  50. Про надання допомоги Ємельянову О.І. на 

лікування. 
   Результати голосування: ЗА-56,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГОЛОСУВАЛО-9 
  51. Про надання допомоги Череваню І.В. на лікування 

   Результати голосування: ЗА-56,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-6 
  52. Про надання допомоги Кириченку В.М. на лікування 

   Результати голосування: ЗА-57,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-5 

  53. Про надання допомоги Котченку М.О. на лікування 

   Результати голосування: ЗА-58,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГЛОСУВАЛО-4 

  54. Про надання допомоги Лупенку П.П. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГЛОСУВАЛО-3 

  55. Про надання допомоги Луценку К.М. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГОЛОСУВАЛО - 3 
  56. Про надання допомоги Нікітіній Н.В. на лікування 

   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 3  

  57. Про надання допомоги Сергієнку В.М. на лікування 

сина Сергієнка О.В. 
   Результати голосування: ЗА-57,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 5 

  58. Про надання допомоги Тихомировій О.В. на 

лікування сина Велького О.Д. 
   Результати голосування: ЗА-58,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 4 
  59. Про надання допомоги Бобіній А.С. на лікування 

   Результати голосування: ЗА-58,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 4 

  60. Про надання допомоги Вовку Г.А. на лікування. 
   Результати голосування: ЗА-58,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 4 

  61. Про надання допомоги Курилець В.Г. на лікування 

матері Борисенко В.І 

   Результати голосування: ЗА-59,  ПРОТИ-

0,УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГОЛОСУВАЛО - 3 

  62. Про надання допомоги Солдатенку М.І. на 
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лікування 

   Результати голосування: ЗА-57,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГОЛОСУВАЛО-5 

  63. Про звільнення Наумова Г.Б. з посади секретаря 

Запорізької міської ради  

   Результати голосування: ЗА-57,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГОЛОСУВАЛО-5 

  64. Про обрання секретаря Запорізької міської ради  

   Результати голосування: ЗА-57,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГОЛОСУВАЛО -5 

  65. Про кадрові зміни  

   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-3 

  66. 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". 
   Результати голосування: ЗА-61,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-1 
  67. Про внесення змін до рішення міської ради від 

23.12.2020 №9 "Про обрання постійної комісії з 

питань комунальної власності, ресурсів, 

приватизації, архітектури та земельних відносин 

Запорізької міської ради та її голови 
   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО-3 
 ВИСТУПИВ: 68. Васильчук Геннадій Миколайович- депутат міської 

ради від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА 

БУРЯКА ЄДНАННЯ» 
   Включити до порядку денного питання 
   Про надання допомоги Полуніну О.В. на лікування 

батька Полуніна В.І 
   Результати голосування: ЗА- 56, ПРОТИ - 0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 6 
 ВИСТУПИВ:   Сірий ДМИТРО Вікторович – депутат міської ради 

від «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

«ЄДНАННЯ» 
   Включити до порядку денного питання: 
  69. Про внесення змін до Регламенту Запорізької 

міської ради, затвердженого рішенням Запорізької 

міської ради від 21.12.2020 №5 
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   Результати голосування: ЗА-59,ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГОЛОСУВАЛО -3 

 ВИСТУПИВ:  Константинов Олександр Олександрович – депутат 

міської ради від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» 
   Включити до порядку денного питання: 
  70. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради 
України, Генерального прокурора України щодо 
розслідування резонансних справ та переслідування 
громадян за політично вмотивованими 
обвинуваченнями 

   Результати голосування: ЗА - 51, ПРОТИ - 0, 

УТРИМАЛИСЬ - 2,НЕ ГОЛОСУВАЛО - 9 

 СЛУХАЛИ:  Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

Після погоджувальної ради пропозиції: 
  1. Виключити питання з порядку денного 

№14,15,19,25 
  Результати голосування:  ЗА-62, ПРОТИ – 0, 

УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 
  2. Розглянути питання п.п. 35-44 з основних та 

додаткові питання  23 – 62 , 68  в першу чергу  

результати  голосування:  ЗА- 56, ПРОТИ - 0,  

УТРИМАЛИСЬ - 0,  НЕ ГОЛОСУВАЛО - 1 
  3. Розглянути п.п. 63-67  з додаткових після питань 

про матеріальну допомогу    

результати голосування: ЗА - 62, ПРОТИ - 0, 

УТРИМАЛИСЬ - 0,  НЕ ГОЛОСУВАЛО  - 5 

  4. Розглянути додаткове питання  1 - 4 перед 

питанням 10 основного порядку денного   

результати голосування: ЗА-62 , ПРОТИ - 0, 

УТРИМАЛИСЬ -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО -1   

  5. Розглянути додаткові питання  11 – 12  разом  з 

питанням 34 основного порядку денного    

результати голосування: ЗА  -58 ,  ПРОТИ - 0, 

УТРИМАЛИСЬ  – 5,  НЕ ГОЛОСУВАЛО  - 0 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного  другого пленарного 

засідання   п'ятої  сесії міської ради  восьмого 

скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат п'ятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію п'ятої сесії міської ради.  

 3. Про редакційну комісію п'ятої сесії міської ради.  

 4. Про надання допомоги Скляр І.В. на лікування. 
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 5. Про надання допомоги Небозі К.В. на лікування батька 

Небоги В.В. 
 6. Про надання допомоги Добріян Л.Г. на лікування 

чоловіка Добріяна С.П. 
 7. Про надання допомоги Шавковій В.О. на лікування 

доньки Шавкової С.А. 
 8. Про надання допомоги Бабійчуку В.В. на лікування. 
 9. Про надання допомоги Назаренко І.М. на лікування. 
 10. Про надання допомоги Гончаренко М.Й. на лікування. 
 11. Про надання допомоги Пасько О.А. на лікування. 
 12. Про надання допомоги Задоянюку О.В. на лікування. 
 13. Про надання допомоги Лою К.С. на лікування. 
 14. Про надання допомоги Рябченко В.І. на лікування. 
 15. Про надання допомоги Лисянській Л.М. на лікування. 
 16. Про надання допомоги Туриченко С.В. на лікування. 
 17. Про надання допомоги Довженко І.В. на лікування. 
 18. Про надання допомоги Гринчуку В.В. на лікування. 
 19. Про надання допомоги Незять Е.М. на лікування. 
 20. Про надання допомоги Рябій Є.С. на лікування. 
 21. Про надання допомоги Рощину Г.С. на лікування. 
 22. Про надання допомоги Нечитайлу Г.В. на лікування. 
 23. Про надання допомоги Дмитрієвій К.О. на лікування. 
 24. Про надання допомоги Єщенко А.А. на лікування. 
 25. Про надання допомоги Гнатенку О.В. на лікування. 
 26. Про надання допомоги Головіновій І.В. на лікування.  

 27. Про надання допомоги Тімошкіній К.І. на лікування сина 

Войтенка Р.Ю. 
 28. Про надання допомоги Авраменко М.Ю. на лікування. 
 29. Про надання допомоги Волинцевій О.А. на лікування. 
 30. Про надання допомоги Захарчуку В.П. на лікування. 
 31. Про надання допомоги Новіченку О.Я. на лікування 

дружини Новіченко В.В. 
 32. Про надання допомоги Кулику О.А. на лікування матері 

Кулик Р.І.  

 33. Про надання допомоги Купідонову О.В. на лікування. 
 34. Про надання допомоги Муратову Ю.В. на лікування 

доньки Муратової К.Ю. 
 35. Про надання допомоги Терещенку І.В. на лікування. 
 36. Про надання допомоги Чорній Л.П. на лікування. 
 37. Про надання допомоги Брікс Т.І. на лікування. 
 38. Про надання допомоги Сумарокову В.М. на лікування 

дружини Сумарокової В.Д. 
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 39. Про надання допомоги Венгерській Н.С. на лікування. 
 40. Про надання допомоги Волжину Ю.М. на лікування 

 41. Про надання допомоги Ємельянову О.І. на лікування. 
 42. Про надання допомоги Череваню І.В. на лікування 

 43. Про надання допомоги Кириченку В.М. на лікування 

 44. Про надання допомоги Котченку М.О. на лікування 

 45. Про надання допомоги Лупенку П.П. на лікування. 
 46. Про надання допомоги Луценку К.М. на лікування. 
 47. Про надання допомоги Нікітіній Н.В. на лікування 

 48. Про надання допомоги Сергієнку В.М. на лікування сина 

Сергієнка О.В. 
 49. Про надання допомоги Тихомировій О.В. на лікування 

сина Велького О.Д. 
 50. Про надання допомоги Бобіній А.С. на лікування 

 51. Про надання допомоги Вовку Г.А. на лікування. 
 52. Про надання допомоги Курилець В.Г. на лікування матері 

Борисенко В.І 
 53. Про надання допомоги Солдатенку М.І. на лікування 

 54. Про надання допомоги Полуніну О.В. на лікування батька 

Полуніна В.І. 
 55. Про звільнення Наумова Г.Б. з посади секретаря 

Запорізької міської ради  

 56. Про обрання секретаря Запорізької міської ради  

 57. Про кадрові зміни  

 58. 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". 
 59. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 

№9 "Про обрання постійної комісії з питань комунальної 

власності, ресурсів, приватизації, архітектури та 

земельних відносин Запорізької міської ради та її голови" 

 60. 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 (зі змінами). 
 61. 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) 
 62. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-
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2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

18.12.2019 №15 (зі змінами та доповненнями) . 
 63. 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) . 
 64. Про внесення змін до Програми "Освіта на 2019-2021 

роки", затвердженої рішенням Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" (зі змінами). 
 65. 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) . 
 66. Про затвердження Програми надання шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та покращення 

матеріально-технічного стану підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України, які дислокуються на території 

м.Запоріжжя, на 2021 рік. 
 67. 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". 
 68. Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення 

пасажирського транспорту в місті Запоріжжі на 2021-

2023 роки. 
 69. Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи з 

перевезення річковим транспортом до садово-городніх 

товариств мешканців м.Запоріжжя". 
 70. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2021 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 28.12.2020 №48 (зі змінами)" . 
 71. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 

№49 "Про бюджет Запорізької міської територіальної 

громади на 2021 рік" (код бюджету 08562000000) (зі 

змінами) . 
 72. Про зміну розміру нарахувань населенню за теплову 

енергію. 
 73. Про відмову від першочергового права купівлі частин 
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квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя, 

вул.Перемоги, буд.95а, вул.Кутузова, буд.2, 

вул.Патріотична, буд.50. 
 74. Про затвердження Регламенту роботи Центру надання 

адміністративних послуг м.Запоріжжя та його філій. 
 75. Про внесення змін до Положення про районну 

адміністрацію Запорізької міської ради по 

Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, 

Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, 

Шевченківському району. 
 76. Про вихід з  "Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов (МАГ)".  

 77. Про підтримку електронної петиції №6484 щодо 

створення зоополіції в м.Запоріжжя. 
 78. Про підтримку петиції щодо створення 

автотранспортного майданчика для дисципліни дрифт і 

драг в місті Запоріжжя. 
 79. Про підтримання електронної петиції щодо збереження в 

структурі Запорізької гімназії №45 Запорізької міської 

ради Запорізької області початкової школи. 
 80. Про надання дозволу комунальним закладам охорони 

здоров'я м.Запоріжжя на укладення договорів про спільну 

діяльність з Запорізьким державним медичним 

університетом.  

 81. Про затвердження Положень про проведення конкурсу на 

посади директорів та педагогічних працівників 

інклюзивно - ресурсних центрів міста Запоріжжя 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. 
 82. Про затвердження звіту про виконання проєкту-

переможця Громадського бюджету по об'єкту 

"Реконструкція благоустрою. Роботи з відновлення 

елементів благоустрою існуючого спортивного 

майданчику на прибудинковій території 

багатоквартирного житлового будинку №16 по 

вул.Європейській в м.Запоріжжя". 
 83. Про затвердження звіту про виконання проєктів-

переможців Громадського бюджету у м.Запоріжжі по 

районній адміністрації Запорізької міської ради по 

Шевченківському району за 2020 рік.   

 84. Про передачу до державної власності об'єктів нерухомого 

майна та іншого окремого індивідуально визначеного 

майна права комунальної власності територіальної 
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громади м.Запоріжжя по вул.Святого Миколая, 27. 
 85. Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення №248 першого поверху (літ. А-

9) площею 17,2 кв.м по вул. Толока професора, буд. 20 до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу. 
 86. Про відмову у включенні об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №248 першого 

поверху (літ. А-9) площею 17,2 кв.м за адресою: 

м.Запоріжжя, вул.Толока професора, буд. 20 до переліку 

об'єктів, що підлягають приватизації. 
 87. Про реалізацію проєкту "Комплексний проєкт з 

термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя". 
 88. Про затвердження складу та Положення  про тендерний 

комітет Запорізької міської ради для реалізації проєкту 

"Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних 

будівель м.Запоріжжя", який фінансується за рахунок 

коштів Європейського інвестиційного банку в рамках 

Програми розвитку муніципальної інфраструктури 

України. 
 89. Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради 

з питань затвердження землевпорядної документації. 
 90. Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.129). 
 91. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 24.02.2021 №67 "Про затвердження переліку видів 

робіт та об'єктів по м.Запоріжжю, на яких будуть 

відбувати покарання особи, засуджені до громадських 

робіт у 2021 році". 
 92. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 24.06.2020 №40 "Про затвердження переліку об'єктів 

малої приватизації комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя, що підлягають приватизації 

шляхом продажу на аукціонах". 
 93. Про затвердження переліку об'єктів права комунальної 

власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації . 
 94. Про відмову Запорізької міської ради, як співвласника 

майна у праві спільної часткової власності, від 

переважного права на купівлю частки нежитлового 

приміщення №44 підвального поверху по 

вул.Добролюбова, 17. 
 95. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 
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від 27.01.2021 №43 "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".  

 96. Про надання згоди на передачу у державну власність до 

сфери управління Державного агентства автомобільних 

доріг України ділянки проїзної частини автомобільної 

дороги державного значення М-18 у м.Запоріжжя   

 97. Про підтримання електронної петиції щодо збереження в 

структурі Запорізької гімназії №6 Запорізької міської 

ради Запорізької області початкової школи. 
 98. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів" зі 

змінами . 
 99. Про внесення змін до Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2021році, затвердженої рішенням 

Запорізької міської ради від 28.12.2020 №48 (зі змінами). 
 100. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 26.02.2020р. №56 "Про затвердження Програми 

відшкодування відсоткових ставок за залученими в 

кредитно-фінансових установах кредитами, що 

надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків на реалізацію проектів за "Програмою 

підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків "Енергодім" Фонду енергоефективності на 

2020-2024 роки". 
 101. Про передачу в оренду без проведення аукціону 

нерухомого майна права комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя по 

вул.Бородінській, 1-а та укладання договору оренди з 

Запорізьким обласним союзом промисловців і 

підприємців (роботодавців) "Потенціал" 

 102. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо забезпечення належного 

проведення вакцинації населення з метою зменшення 

захворюваності на COVID-19. 
 103. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 



21 

Міністрів України щодо негайного створення у 
Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії, з 
обов'язковим широким представленням усіх фракцій, в 
першу чергу опозиційних, з питань розслідування 
оприлюднених у засобах масової інформації фактів 
можливих протиправних дій посадових осіб, що могли 
призвести до уникнення кримінальної відповідальності 
членами "приватної військової компанії Вагнера" та 
нанесення шкоди національним інтересам України. 

 104. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо розгляду та прийняття 
законопроектів №5144 від 24.02.2021 "Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо 
встановлення кримінальної відповідальності за 
колабораційну діяльність)" та №5143 від 24.02.2021 
"Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності 
осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)". 

 105. Про внесення змін до Регламенту Запорізької міської 

ради, затвердженого рішенням Запорізької міської ради 

від 21.12.2020 №5 

 106. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Генерального прокурора України щодо розслідування 

резонансних справ та переслідування громадян за 

політично вмотивованими обвинуваченнями   

  Результати голосування: ЗА - 63, ПРОТИ - 0 -, 

УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 0 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат п'ятої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: ЗА - 61, ПРОТИ - 0, 

УТРИМАЛИСЬ  - 0,  НЕ ГОЛОСУВАЛО  - 2/ 

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

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: ЗА - 59, ПРОТИ  - 0, 

УТРИМАЛИСЬ  - 0,  НЕ ГОЛОСУВАЛО - 4/ 

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

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: ЗА - 60, ПРОТИ  - 0, 

УТРИМАЛИСЬ  - 0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  - 3/ 
   

 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
 ВИСТУПИЛИ: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

  Філас Віктор Миколайович - депутат міської ради від 
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фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи другого 

пленарного засідання   п'ятої  сесії міської ради  

восьмого скликання : 
 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: ЗА  - 62,  ПРОТИ - -0, 

УТРИМАЛИСЬ - 0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 1/ 
 ВИСТУПИВ :  Буряк Володимир Вікторович – міський голова  
  1. Про включення до блочного голосування питань 

35-44 з основних та додаткових питань 23-62,68 
  Результати голосування: ЗА – 61, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 2 
  2. Блочне голосування питань 35-44 з основних 

питань 23-62,68 
  Результати голосування : ЗА – 61, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 2 
  3. Про включення до блочного голосування питань 

4 – 9  з основних та додаткових питань 1-4 
  Результати голосування: ЗА-57, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 5 
  4.  Про  виключення з блочного голосування 

питання 5  

Результати голосування: ЗА-59, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 3 
  5. Блочне голосування питань 4,6-9 з основних та 

додаткових питань 1 - 4 
  Результати голосування: ЗА-61, ПРОТИ-0, 

УТРИМАЛИСЬ-0,НЕ ГОЛОСУВАЛО - 1 

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Скляр І.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції Партія Володимира Буряка "Єднання" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається / 

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Небозі К.В. на лікування батька 

Небоги В.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається/ 

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Добріян Л.Г. на лікування 

чоловіка Добріяна С.П. 
 ДОПОВІДАЧ: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради 
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від фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається / 

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

доньки Шавкової С.А. 
 ДОПОВІДАЧ: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції Партія Володимира Буряка "Єднання" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається/ 

8. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бабійчуку В.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції Партія Володимира Буряка "Єднання" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається/ 

9. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Назаренко І.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції Партія Володимира Буряка "Єднання" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається / 

10. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гончаренко М.Й. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції Партія Володимира Буряка "Єднання" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається / 

11. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Пасько О.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Власова Наталія Федорівна - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається / 

12. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Задоянюку О.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Нікіфоров Олексій Вікторович - депутат міської ради від 

фракції Партія Володимира Буряка "Єднання" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається / 

13. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Лою К.С. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Бочарникова Інна Степанівна - депутат міської ради від 

фракції Партія Володимира Буряка "Єднання" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається / 

14. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Рябченко В.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції Партія Володимира Буряка "Єднання" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається / 

15. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Лисянській Л.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кір'янов Роман Георгійович - депутат міської ради від 

фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається / 

16. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Туриченко С.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кір'янов Роман Георгійович - депутат міської ради від 

фракції "СЛУГА НАРОДУ" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається / 
   

17. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Довженко І.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Зарва Валентин Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається/ 
   

18. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гринчуку В.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Зарва Валентин Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається / 
   

19. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Незять Е.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Зарва Валентин Михайлович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається / 
   

20. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Рябій Є.С. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається / 
   

21. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Рощину Г.С. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гончаренко Галина Анатоліївна - депутат міської ради 

від фракції "Європейська Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається/ 
   

22. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Нечитайлу Г.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Ільченко Сергій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається / 
   

23. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Дмитрієвій К.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гончаренко Галина Анатоліївна - депутат міської ради 

від фракції "Європейська Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Єщенко А.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається / 
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25. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Гнатенку О.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається / 
   

26. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Головіновій І.В. на лікування.  

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається / 
   

27. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Тімошкіній К.І. на лікування 

сина Войтенка Р.Ю. 
 ДОПОВІДАЧ: Прозапас Валерій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається / 
   

28. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Авраменко М.Ю. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Прозапас Валерій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається / 
   

29. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Волинцевій О.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Прозапас Валерій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається / 
   

30. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Захарчуку В.П. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Бочарникова Інна Степанівна - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається / 
   

31. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Новіченку О.Я. на лікування 

дружини Новіченко В.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Севальнєва Надія Олександрівна - депутат міської ради 

від фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається / 
   

32. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кулику О.А. на лікування матері 

Кулик Р.І.  

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається / 
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33. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Купідонову О.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається / 
   

34. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Муратову Ю.В. на лікування 

доньки Муратової К.Ю. 
 ДОПОВІДАЧ: Домбровський Олег Едуардович - депутат міської ради 

від фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА 

ЖИТТЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається / 
   

35. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Терещенку І.В. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кобзарюк Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається / 
   

36. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Чорній Л.П. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається / 
   

37. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Брікс Т.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Пенчук Інна Леонідівна - депутат міської ради від 

фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається / 
   

38. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сумарокову В.М. на лікування 

дружини Сумарокової В.Д. 
 ДОПОВІДАЧ: Пенчук Інна Леонідівна - депутат міської ради від 

фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається / 
   

39. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Венгерській Н.С. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається / 
   

40. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Волжину Ю.М. на лікування 
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 ДОПОВІДАЧ: Кір'янов Роман Георгійович - депутат міської ради від 

фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається / 
   

41. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Ємельянову О.І. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Кір'янов Роман Георгійович - депутат міської ради від 

фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається / 
   

42. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Череваню І.В. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається / 
   

43. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Кириченку В.М. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Шумейко Пелагея Андріївна - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається / 
   

44. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Котченку М.О. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Дорошенко Катерина Василівна - депутат міської ради 

від фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається / 
   

45. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Лупенку П.П. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Гончаренко Галина Анатоліївна - депутат міської ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається / 
   

46. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Луценку К.М. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Мусійченко Євген Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається / 
   

47. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Нікітіній Н.В. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Нікіфоров Олексій Вікторович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається / 
   

48. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Сергієнку В.М. на лікування сина 

Сергієнка О.В. 
 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ" 
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 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається / 
   

49. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Тихомировій О.В. на лікування 

сина Велького О.Д. 
 ДОПОВІДАЧ: Лобас Олександр Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається / 
   

50. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Бобіній А.С. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Бурчак Ігор Васильович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається / 
   

51. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Вовку Г.А. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції "НОВА ПОЛІТИКА" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається / 
   

52. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Курилець В.Г. на лікування 

матері Борисенко В.І 

 ДОПОВІДАЧ: Поливяний Сергій Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається / 
   

53. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Солдатенку М.І. на лікування 

 ДОПОВІДАЧ: Огороднік Людмила Дмитрівна - депутат міської ради 

від фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА 

ЖИТТЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається / 
   

54. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Полуніну О.В. на лікування 

батька Полуніна В.І. 
 ДОПОВІДАЧ: Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається / 
   

55. СЛУХАЛИ: Про звільнення Наумова Г.Б. з посади секретаря 

Запорізької міської ради  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович  - міський голова  

 ВИСТУПИВ: Наумов Г.Б.- секретар Запорізької міської ради  
  Перерва на таємне голосування  

12:49 – 13:47  
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13:53 – 15:01 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 55 додається / 
   

56. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Запорізької міської ради  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович  - міський голова  

 ВИСТУПИЛИ: Согорін  Андрій Анатолійович - депутат міської ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

  Куртєв Анатолій Валентинович - депутат міської ради 

від фракції "СЛУГА НАРОДУ"  

заява оголошення (конфлікт інтересів) 

   

  Перерва на таємне голосування  

15:14 – 15:40 

15:43 – 16:35  
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 56 додається / 
   

57. СЛУХАЛИ: Про кадрові зміни  

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович  - міський голова  

   
 ВИСТУПИЛИ: Заяви  оголошення (конфлікт інтересів) 
  Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

  Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 

"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

  Нікіфоров Олексій Вікторович - депутат міської ради від 

фракції  «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ» 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 57 додається: ЗА -58, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0,  НЕ ГОЛОСУВАЛО  -4/ 
   

58. 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: Буряк Володимир Вікторович  - міський голова  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 58 додається: ЗА  -57, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -5/ 
   

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

23.12.2020 №9 "Про обрання постійної комісії з питань 

комунальної власності, ресурсів, приватизації, 
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архітектури та земельних відносин Запорізької міської 

ради та її голови" 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович  - міський голова  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 59 додається: ЗА -58, ПРОТИ - 0, 

УТРИМАЛИСЬ - 0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 4/ 
   

60. СЛУХАЛИ: 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 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення 60 додається/ 
   

61. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 

та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-

2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

18.12.2019 №15 (зі змінами та доповненнями) . 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 61 додається / 
   

62. СЛУХАЛИ: 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) . 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 62 додається/ 
   

63. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми "Освіта на 2019-2021 

роки", затвердженої рішенням Запорізької міської ради 

від 19.12.2018 №41 "Про затвердження програм по 

освітній галузі" (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 63 додається / 
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64. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 

соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

19.12.2018 №30 (зі змінами) . 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 64 додається / 
   

65. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми надання шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та покращення 

матеріально-технічного стану підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України, які дислокуються на території 

м.Запоріжжя, на 2021 рік. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 65 додається / 
   

66. 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 66 додається / 
   

67. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення 

пасажирського транспорту в місті Запоріжжі на 2021-

2023 роки. 
 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 67 додається / 
   

68. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської цільової програми 

"Забезпечення належної та безперебійної роботи з 

перевезення річковим транспортом до садово-городніх 

товариств мешканців м.Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 68 додається / 
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69. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Нікіфоров Олексій Вікторович - «ПАРТІЯ 

ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ» 

  редакційна правка: ЗА-60, ПРОТИ --1,УТРИМАЛИСЬ -0, 

НЕ ГОЛОСУВАЛО  -1 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 69 додається: ЗА -58, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -4/ 
   

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

депутатського фонду у 2021 році", затвердженої 

рішенням міської ради від 28.12.2020 №48 (зі змінами)" . 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

  правки депутатів  : ЗА - 59, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ  

- 0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 1  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 70 додається: ЗА  -59, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ  -1/ 
   

71. 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) (зі змінами) . 
 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

  правки депутатів : ЗА -57, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ  - 

0, НЕ ГОЛОСУВАЛО - 2 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 71 додається: ЗА  -57, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -2/ 
   

72. СЛУХАЛИ: Про зміну розміру нарахувань населенню за теплову 

енергію. 
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 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 72 додається: ЗА -56, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -3/ 
   

73. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 

квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя, 

вул.Перемоги, буд.95а, вул.Кутузова, буд.2, 

вул.Патріотична, буд.50. 
 ДОПОВІДАЧ: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 73 додається: ЗА  -57, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0,  НЕ ГОЛОСУВАЛО  -2/ 
   

74. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту роботи Центру надання 

адміністративних послуг м.Запоріжжя та його філій. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 74 додається: ЗА -58, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -1/ 
   

75. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про районну 

адміністрацію Запорізької міської ради по 

Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, 

Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, 

Шевченківському району. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 75 додається: ЗА -56, ПРОТИ -1, 

УТРИМАЛИСЬ  -1, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -1/ 
   

76. СЛУХАЛИ: Про вихід з  "Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов (МАГ)".  

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 76 додається: ЗА  -56, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -3/ 
   

77. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції №6484 щодо 

створення зоополіції в м.Запоріжжя. 
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 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИСТУПИЛИ: Нікулін  Сергій Анатолійович- депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ШАРІЯ»  
  Лисенка Віталій Володимирович – начальник Інспекції 

благоустрою міської ради 
  Буряк Володимир Вікторович  - міський голова 
  Протокольне доручення:  Лисенку Віталію 

Володимировичу – начальнику Інспекції благоустрою 

міської ради доповісти на постійній комісії з питань 

соціального та економічного розвитку, бюджету і 

фінансів міської ради   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: ЗА  -2, ПРОТИ  -11, 

УТРИМАЛИСЬ  -28,  НЕ ГОЛОСУВАЛО -18/ 
   

78. СЛУХАЛИ: Про підтримку петиції щодо створення 

автотранспортного майданчика для дисципліни дрифт і 

драг в місті Запоріжжя. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 77 додається: ЗА -52, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -1, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -6/ 
   

79. СЛУХАЛИ: Про підтримання електронної петиції щодо збереження в 

структурі Запорізької гімназії №45 Запорізької міської 

ради Запорізької області початкової школи. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: ЗА  -10, ПРОТИ  -6, 

УТРИМАЛИСЬ  -28, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -15/ 
   

80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальним закладам охорони 

здоров'я м.Запоріжжя на укладення договорів про спільну 

діяльність з Запорізьким державним медичним 

університетом.  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 78 додається: ЗА  -56, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -2, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -1/ 
   

81. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положень про проведення конкурсу на 
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посади директорів та педагогічних працівників 

інклюзивно - ресурсних центрів міста Запоріжжя 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 79 додається: ЗА  -57, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -2/ 
   

82. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання проєкту-

переможця Громадського бюджету по об'єкту 

"Реконструкція благоустрою. Роботи з відновлення 

елементів благоустрою існуючого спортивного 

майданчику на прибудинковій території 

багатоквартирного житлового будинку №16 по 

вул.Європейській в м.Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: Кузьмін Олександр Сергійович - голова районної 

адміністрації по Комунарському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 80 додається:  ЗА  -55, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -4, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -0/ 
   

83. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання проєктів-

переможців Громадського бюджету у м.Запоріжжі по 

районній адміністрації Запорізької міської ради по 

Шевченківському району за 2020 рік.   

 ДОПОВІДАЧ: Маєр Федір Миколайович - голова районної адміністрації  

міської ради по Шевченківському району 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 81 додається: ЗА -59, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -0/ 
   

84. СЛУХАЛИ: Про передачу до державної власності об'єктів нерухомого 

майна та іншого окремого індивідуально визначеного 

майна права комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя по вул.Святого Миколая, 27. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 82 додається: ЗА  -58,  ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -1/ 
   

85. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної власності - 

нежитлового приміщення №248 першого поверху (літ. А-

9) площею 17,2 кв.м по вул. Толока професора, буд. 20 до 
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переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом 

викупу. 
 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИСТУПИЛИ: Яковлєва Віталіна Антонівна - депутат міської ради від 

фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ" 

  Забутний Олександр Павлович - директор департаменту 

комунальної власності  та приватизації міської ради 

  Полюсов Василь Вячеславович - депутат міської ради від 

фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: ЗА -13, ПРОТИ  -6, 

УТРИМАЛИСЬ  -24, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -16/ 
   

86. СЛУХАЛИ: Про відмову у включенні об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення №248 першого 

поверху (літ. А-9) площею 17,2 кв.м за адресою: 

м.Запоріжжя, вул.Толока професора, буд. 20 до переліку 

об'єктів, що підлягають приватизації. 
 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 83 додається: ЗА -36, ПРОТИ  -7, 

УТРИМАЛИСЬ  -10, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -6/ 
   

87. СЛУХАЛИ: Про реалізацію проєкту "Комплексний проєкт з 

термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя". 
 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 84 додається: ЗА  -58, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -1/ 
   

88. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу та Положення  про тендерний 

комітет Запорізької міської ради для реалізації проєкту 

"Комплексний проєкт з термомодернізації бюджетних 

будівель м.Запоріжжя", який фінансується за рахунок 

коштів Європейського інвестиційного банку в рамках 

Програми розвитку муніципальної інфраструктури 

України. 
 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
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міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 85 додається: ЗА  -59, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -0/ 
   

89. 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 

 ВИСТУПИЛИ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

  Правка, Нікуліна Сергія  Анатолійовича - депутата 

міської ради від фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ"   

Результати голосування: ЗА -6, ПРОТИ -9, 

УТРИМАЛИСЬ -24, НЕ ГОЛОСУВАЛО  - 20  

(не прийнята ) 
  Полюсов Василь Вячеславович - депутат міської ради 

від фракції "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА 

ЖИТТЯ" 
  Заяви  оголошення депутатів  про конфлікт інтересів 
  Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА 
  Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "НОВА ПОЛІТИКА 
  Поливяний Сергій Олександрович - депутат міської ради 

від фракції "НОВА ПОЛІТИКА 
   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 97 додається: ЗА  -56, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -3/ 
   

90. СЛУХАЛИ: Перелік проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (п.1-п.129). 
 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 98/1 – 98/129 додається: ЗА  -55, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  - 0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -4/ 
   

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

від 24.02.2021 №67 "Про затвердження переліку видів 

робіт та об'єктів по м.Запоріжжю, на яких будуть 

відбувати покарання особи, засуджені до громадських 
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робіт у 2021 році". 
 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 86 додається: ЗА -48, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -4, НЕ ГОЛОСУВАЛИ -4/ 
   

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

від 24.06.2020 №40 "Про затвердження переліку об'єктів 

малої приватизації комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя, що підлягають приватизації 

шляхом продажу на аукціонах". 
 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 87 додається: ЗА -45, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -5,  НЕ ГОЛОСУВАЛО  -6/ 
   

93. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об'єктів права комунальної 

власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації . 
 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 88 додається: ЗА  -43, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -7, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -6/ 
   

94. СЛУХАЛИ: Про відмову Запорізької міської ради, як співвласника 

майна у праві спільної часткової власності, від 

переважного права на купівлю частки нежитлового 

приміщення №44 підвального поверху по 

вул.Добролюбова, 17. 
 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 89 додається: ЗА -45, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -8, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -3/ 
   

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

від 27.01.2021 №43 "Про внесення Запорізькою міською 

радою пропозиції про передачу у державну власність до 

сфери управління Державного агентства автомобільних 

доріг України ділянки автомобільної дороги комунальної 
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власності територіальної громади м.Запоріжжя".  

 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 90 додається: ЗА-56, ПРОТИ-0, УТРИМАЛИСЬ  

-0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -0/ 
   

96. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу у державну власність до 

сфери управління Державного агентства автомобільних 

доріг України ділянки проїзної частини автомобільної 

дороги державного значення М-18 у м.Запоріжжя   

 ДОПОВІДАЧ: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 91 додається: ЗА -54,  ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -1, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -1/ 
   

97. СЛУХАЛИ: Про підтримання електронної петиції щодо збереження в 

структурі Запорізької гімназії №6 Запорізької міської 

ради Запорізької області початкової школи. 
 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: ЗА -7, ПРОТИ -2, УТРИМАЛИСЬ  

-34,  НЕ ГОЛОСУВАЛО  -13/ 
   

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

від 27.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів 

Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату 

Запорізької міської ради та її виконавчих органів" зі 

змінами . 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 92 додається: ЗА -54, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -2/ 
   

99. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2021році, затвердженої рішенням 

Запорізької міської ради від 28.12.2020 №48 (зі змінами). 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції Партія Володимира Буряка "Єднання" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 93 додається: ЗА -55, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0,  НЕ ГОЛОСУВАЛО  -1/ 
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100. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 

від 26.02.2020р. №56 "Про затвердження Програми 

відшкодування відсоткових ставок за залученими в 

кредитно-фінансових установах кредитами, що 

надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків на реалізацію проектів за "Програмою 

підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків "Енергодім" Фонду енергоефективності на 

2020-2024 роки". 
 ДОПОВІДАЧ: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції Партія Володимира Буряка "Єднання" 

 ВИСТУПИЛИ: Прозапас Валерій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

  Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

  Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова  
  Протокольне доручення: Польовому Сергію Яковичу -  

директору департаменту з управління житлово – 

комунальним господарством міської ради та Вагіс Ользі 

Анатоліївні  - директору департаменту  фінансової та 

бюджетної політики міської ради  
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 94 додається: ЗА -54, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -0, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -2/ 
   

101. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду без проведення аукціону 

нерухомого майна права комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя по 

вул.Бородінській, 1-а та укладання договору оренди з 

Запорізьким обласним союзом промисловців і 

підприємців (роботодавців) "Потенціал" 

 ДОПОВІДАЧ: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 

від фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА 

"ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: ЗА -25, ПРОТИ  -1, 

УТРИМАЛИСЬ  -16, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -12/ 
   

102. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
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Міністрів України щодо забезпечення належного 

проведення вакцинації населення з метою зменшення 

захворюваності на COVID-19. 
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИСТУПИЛИ: Варванський Павло Андрійович - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 95 додається: ЗА -33, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -11, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -10/ 
   

103. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо негайного створення у 
Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії, з 
обов'язковим широким представленням усіх фракцій, в 
першу чергу опозиційних, з питань розслідування 
оприлюднених у засобах масової інформації фактів 
можливих протиправних дій посадових осіб, що могли 
призвести до уникнення кримінальної відповідальності 
членами "приватної військової компанії Вагнера" та 
нанесення шкоди національним інтересам України. 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИСТУПИЛИ: Прозапас Валерій Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: ЗА -13, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -17, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -24/ 
   

104. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо розгляду та прийняття 
законопроектів №5144 від 24.02.2021 "Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо 
встановлення кримінальної відповідальності за 
колабораційну діяльність)" та №5143 від 24.02.2021 
"Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності 
осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)". 

 ДОПОВІДАЧ: Харченко Регіна Владиславівна - депутат міської ради від 

фракції "СЛУГА НАРОДУ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: ЗА -32, ПРОТИ -4, УТРИМАННЯ  

-13, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -5/ 
   

105. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Запорізької міської 

ради, затвердженого рішенням Запорізької міської ради 
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від 21.12.2020 №5 

 ДОПОВІДАЧ: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 96 додається: ЗА -52, ПРОТИ -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -1, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -1/ 
   

106. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Генерального прокурора України щодо розслідування 

резонансних справ та переслідування громадян за 

політично вмотивованими обвинуваченнями   

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИСТУПИЛИ: Прозапас Валерій Миколайович - депутат міської ради від 

фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: ЗА  -20, ПРОТИ  -0, 

УТРИМАЛИСЬ  -23, НЕ ГОЛОСУВАЛО  -11/ 
  засідання закінчилось 23.04.2021 

  о 19 годині 10 хвилин 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


