ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206

П Р О Т О К О Л №8
восьмої сесії Запорізької міської ради
восьмого скликання
29 вересня 2021

м.Запоріжжя
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
П Р О Т О К О Л №8

м.Запоріжжя

29.09.2021

засідання почалось о 15 годині 30 хвилин
засідання закінчилось о 17 годині 35 хвилин
Всього обрано депутатів

64

Присутні:

62
48

депутатів
запрошені

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В.
ВИСТУПИЛИ: Рубан Володимир Володимирович – прокурор
Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя
Штепа Сергій Сергійович - народний депутат України 9го скликання
ВИСТУПИВ:

СЛУХАЛИ:

1.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
1.

Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Заява щодо виступу Самсики Г.Д.
Результати голосування: за - 37, проти - 0, утримались 2, не голосували – 10
Самсика Г.Д. – представник громади
Протокольне
доручення
Кияниці
Олександру
Вікторовичу – голові постійної комісії з питань
соціального та економічного розвитку, бюджету і
фінансів
Протокольне
доручення
Севальнєвій
Надії
Олександрівні – голові постійної комісії з питань
екології.
Про затвердження порядку денного восьмої сесії міської
ради восьмого скликання (за основу)
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Внести до порядку денного восьмої сесії питання:
Про секретаріат восьмої сесії міської ради.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

Про лічильну комісію восьмої сесії міської ради.
Про редакційну комісію восьмої сесії міської ради.
Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на
2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №31 (зі змінами)
Про внесення змін до Програми поводження з тваринами
у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами).
Про внесення змін до «Програми використання коштів
депутатського фонду у 2021 році», затвердженої
рішенням міської ради від 28.12.2020 №48 (зі змінами)»
(варіант 2).
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)
Про затвердження положення про управління з питань
праці Запорізької міської ради в новій редакції.
Про зміну найменування закладів освіти.
Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя,
вул.Республіканська, буд.77, вул.Українська, буд.2,
проїзд Віталія Тіліженка, буд.2, вул.Авраменка, буд.16а,
Дегтярьова, буд.6, вул.Космічна, 22а
Про внесення доповнень до рішення Запорізької міської
ради від 28.12.2020 №3 «Про затвердження плану
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на
2021 рік»
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення будинкового комітету по вул.Щасливій, 15 у
Дніпровському районі міста Запоріжжя.
Про надання згоди на прийняття до комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької
області лічильників обліку води та електричної енергії.
Про підтримку електронної петиції «Про будівництво
пам’ятника
Тарасу
Григоровичу
Шевченку
у
м.Запоріжжя».
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із подальшою передачею у
користування на конкурентних засадах (земельних
торгах).
Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради
з питань затвердження землевпорядної документації
Перелік проєктів рішень міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації.
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18.

Різне.
Результати голосування: за - 48, проти - 0, утрималось - 0,
не голосувало - 1

СЛУХАЛИ:

включити до порядку денного додаткові питання:
1. Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021
роки», «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021
роки», затверджених рішенням Запорізької міської
ради від 19.12.2018 №41 «Про затвердження програм
по освітній галузі» (зі змінами)
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
2.

Про внесення змін до рішення міської ради від
18.12.2019 №14 «Про затвердження міської
програми «Програма розвитку туризму в місті
Запоріжжі на 2020-2022 роки (зі змінами та
доповненнями)»
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2

3.

Про внесення змін до рішення міської ради від
19.12.2018 №28 «Про затвердження міської
програми «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки
(зі змінами та доповненнями)»
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2

4.

Про внесення змін до міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної роботи
комунального підприємства «Запорізький центр
диспетчеризації
громадського
транспорту»,
затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021
№54.
Результати голосування: за - 46, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3

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)
Результати голосування: за - 45, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4

6.

Про внесення змін до Програми відшкодування
відсоткових ставок за залученими в кредитно-
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фінансових установах кредитами, що надаються
об'єднанням співвласників багатоквартирних
будинків на реалізацію проектів за програмами
державної установи «Фонд енергоефективності»,
зокрема Пілотним проектом, реалізованим згідно з
тристороннім Договором про реалізацію Пілотного
проекту від 28.03.2019, та Програмою підтримки
енергомодернізації багатоквартирних будинків
«ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2025 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 26.02.2020р. №56 (зі
змінами).
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
7.

Про внесення змін до рішення міської ради від
19.12.2018 №32 «Про затвердження Програми
«Охорона здоров’я міста Запоріжжя на період 20192021 роки» (зі змінами)
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1

8.

Про затвердження Програми модернізації та
реконструкції
штучних
дорожніх
об’єктів
(автомобільних мостів та шляхопроводів) міста
Запоріжжя на 2022-2027 роки.
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1

9.

Про внесення змін до Програми розвитку
інфраструктури та комплексного благоустрою міста
Запоріжжя на 2020-2022 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 18.12.2019 №15 (зі
змінами та доповненнями).
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2

10. Про внесення змін до Міської цільової програми
«Цифрова стратегія міста на 2021-2023 роки»,
затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020
№40 (зі змінами).
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
11. Про внесення змін до Міської цільової програми
надання автотранспортних та господарських послуг
структурним підрозділам та виконавчому комітету
міської ради на 2021-2023 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 28.12.2020 №39.
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Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
12. Про Прогноз бюджету на 2022-2024 роки.
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
13. Про внесення змін до Положення «Про департамент
фінансової та бюджетної політики Запорізької
міської ради».
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
14. Про внесення змін до Положення «Про департамент
з управління житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради».
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
15. Про непідтримку електронної петиції «Проти
перейменування вулиці Північнокільцевої».
Результати голосування: за - 42, проти - 0,
утрималось - 4, не голосувало - 5
16. Про підтримку електронної петиції «Проти
перейменування вулиці Північнокільцевої».
Результати голосування: за - 36, проти - 0,
утрималось - 5, не голосувало - 10
17. Про затвердження містобудівної документації детальний план території міста Запоріжжя в районі
вул.Української,29/Прибережної автомагістралі.
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
18. Про встановлення річної плати за оренду нерухомого
та іншого окремого індивідуально визначеного
майна комунальної власності м.Запоріжжя для
територіального управління Служби судової
охорони у Запорізькій області.
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
19. Про встановлення річної плати за оренду нерухомого
та іншого окремого індивідуально визначеного
майна комунальної власності м. Запоріжжя для
Запорізької митниці Державної митної служби
України.
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Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
20. Про встановлення річної плати за оренду нерухомого
та іншого окремого індивідуально визначеного
майна комунальної власності м.Запоріжжя для
Територіального управління Державної судової
адміністрації України в Запорізькій області.
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
21. Перелік проєктів рішень міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації (п.5п.50).
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
22. Перелік проєктів рішень міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації (п.51п.80).
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
23. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо підтримки
пропозицій робочої групи з питань впорядкування
використання реєстраторів розрахункових операцій
Ради з питань сприяння розвитку малого
підприємництва при Президентові України стосовно
змін до законодавства з удосконалення порядку
ведення обліку й застосування реєстраторів
розрахункових операцій.
Результати голосування: за - 48, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
24. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо підтримки проєкту
Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо подання єдиної звітності з
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування і податку на доходи з
фізичних осіб.
Результати голосування: за - 46, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 5
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25. Про створення тимчасової контрольної комісії
Запорізької міської ради з питань перевірки
діяльності Департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради.
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
26. Про створення тимчасової контрольної комісії
Запорізької міської ради з питань перевірки
фінансової, адміністративної та господарчої
діяльності КНП «Міська лікарня екстреної та
швидкої медичної допомоги» ЗМР.
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
27. Про внесення змін до рішення Запорізької міської
ради від 23.12.2020 №10 зі змінами.
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
28. Про керуючого справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради.
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
29. Про затвердження Власюка О.О. першим
заступником міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради та до складу виконавчого
комітету Запорізької міської ради.
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
30. Про затвердження Кисіля В.В. заступником міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради
та до складу виконавчого комітету Запорізької
міської ради.
Результати голосування: за - 49, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
31. Про затвердження Голтвенка О.В. керуючим
справами виконавчого комітету Запорізької міської
ради та до складу виконавчого комітету.
Результати голосування: за - 51, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
32. Про надання допомоги Демченко А.С. на лікування.
Результати голосування: за - 46, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 5
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33. Про надання допомоги Величку О.І. на лікування
доньки Величко Т.О.
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
34. Про надання допомоги Гусінову О.В. на лікування.
Результати голосування: за - 45, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 6
35. Про надання допомоги Діденку В.Г. на лікування.
Результати голосування: за - 45, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 6
36. Про надання допомоги Полещук Н.О., яка
опинилась в скрутній ситуації.
Результати голосування: за - 45, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 6
37. Про надання допомоги Селезньову О.П., який
опинився в скрутній ситуації.
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
38. Про надання допомоги Нікітченку С.В. на лікування
дружини Нікітченко Л.І.
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
СЛУХАЛВИСТУПИ

ВИСТУПИВ:

Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради
від фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
Пропозиція включити до порядку денного
додаткове питання
39. Про надання допомоги Максименко О.В. на
лікування сина Діденка М.Я
Результати голосування: за - 50, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1

ВИСТУПИВ:

Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської
ради
від
фракції
"ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ"
Пропозиція включити до порядку денного
додаткове питання
40. Про надання допомоги Харьковій І.І. на лікування.
Результати голосування: за - 47, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4

ВИСТУПИВ:

Буряк Володимир Вікторович - міський голова
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Після погоджувальної ради пропозиції:
1.Розглянути додаткові питання №32-40 в першу чергу
результати голосування: за - 49, проти- 0, утрималось-0,
не голосувало - 2
2. Розглянути додаткові питання №1-11 перед питанням
№6 основного порядку денного
результати голосування: за - 50, проти- 0, утрималось- 0,
не голосувало - 1
3. Розглянути додаткові питання №21,22 разом з
питанням №17 основного порядку денного
результати голосування: за - 48, проти - 0, утрималось - 0,
не голосувало - 3
СЛУХАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Про затвердження порядку денного восьмої сесії міської
ради восьмого скликання (в цілому)
Про секретаріат восьмої сесії міської ради.
Про лічильну комісію восьмої сесії міської ради.
Про редакційну комісію восьмої сесії міської ради.
Про надання допомоги Демченко А.С. на лікування.
Про надання допомоги Величку О.І. на лікування доньки
Величко Т.О.
Про надання допомоги Гусінову О.В. на лікування.
Про надання допомоги Діденку В.Г. на лікування.
Про надання допомоги Полещук Н.О., яка опинилась в
скрутній ситуації.
Про надання допомоги Селезньову О.П., який опинився в
скрутній ситуації.
Про надання допомоги Нікітченку С.В. на лікування
дружини Нікітченко Л.І.
Про надання допомоги Максименко О.В. на лікування
сина Діденка М.Я.
Про надання допомоги Харьковій І.І. на лікування.
Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на
2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №31 (зі змінами)
Про внесення змін до Програми поводження з тваринами
у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами).
Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021
роки», «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки»,
затверджених рішенням Запорізької міської ради від
19.12.2018 №41 «Про затвердження програм по освітній
галузі» (зі змінами)
Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019
№14 «Про затвердження міської програми «Програма
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки (зі
змінами та доповненнями)»
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№28 «Про затвердження міської програми «Культура
Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі змінами та
доповненнями)»
Про внесення змін до міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної роботи
комунального підприємства «Запорізький центр
диспетчеризації громадського транспорту», затвердженої
рішенням міської ради від 24.02.2021 №54.
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)
Про внесення змін до Програми відшкодування
відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових
установах кредитами, що надаються об'єднанням
співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію
проектів за програмами державної установи «Фонд
енергоефективності», зокрема Пілотним проектом,
реалізованим згідно з тристороннім Договором про
реалізацію Пілотного проекту від 28.03.2019, та
Програмою
підтримки
енергомодернізації
багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2025
роки, затвердженої рішенням міської ради від
26.02.2020р. №56 (зі змінами).
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№32 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я
міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки» (зі змінами)
Про
затвердження
Програми
модернізації
та
реконструкції штучних дорожніх об’єктів (автомобільних
мостів та шляхопроводів) міста Запоріжжя на 2022-2027
роки.
Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури
та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 20202022 роки, затвердженої рішенням міської ради від
18.12.2019 №15 (зі змінами та доповненнями).
Про внесення змін до Міської цільової програми
«Цифрова стратегія міста на 2021-2023 роки»,
затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 №40
(зі змінами).
Про внесення змін до Міської цільової програми надання
автотранспортних та господарських послуг структурним
підрозділам та виконавчому комітету міської ради на
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26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від
28.12.2020 №39.
Про внесення змін до «Програми використання коштів
депутатського фонду у 2021 році», затвердженої
рішенням міської ради від 28.12.2020 №48 (зі змінами)»
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)
Про затвердження положення про управління з питань
праці Запорізької міської ради в новій редакції.
Про зміну найменування закладів освіти.
Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя,
вул.Республіканська, буд.77, вул.Українська, буд.2,
проїзд Віталія Тіліженка, буд.2, вул.Авраменка, буд.16а,
Дегтярьова, буд.6, вул.Космічна, 22а
Про внесення доповнень до рішення Запорізької міської
ради від 28.12.2020 №3 «Про затвердження плану
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на
2021 рік»
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення будинкового комітету по вул.Щасливій, 15 у
Дніпровському районі міста Запоріжжя.
Про надання згоди на прийняття до комунальної власності
територіальної громади м.Запоріжжя із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької
області лічильників обліку води та електричної енергії.
Про підтримку електронної петиції «Про будівництво
пам’ятника
Тарасу
Григоровичу
Шевченку
у
м.Запоріжжя».
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із подальшою передачею у
користування на конкурентних засадах (земельних
торгах).
Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради
з питань затвердження землевпорядної документації
Перелік проєктів рішень міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації (1-80)
Про Прогноз бюджету на 2022-2024 роки.
Про внесення змін до Положення «Про департамент
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської
ради».
Про внесення змін до Положення «Про департамент з
управління
житлово-комунальним
господарством
Запорізької міської ради».
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41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

Про
непідтримку
електронної
петиції
перейменування вулиці Північнокільцевої».
Про
підтримку
електронної
петиції
перейменування вулиці Північнокільцевої».

«Проти
«Проти

Про затвердження містобудівної документації - детальний
план
території
міста
Запоріжжя
в
районі
вул.Української,29/Прибережної автомагістралі.
Про встановлення річної плати за оренду нерухомого та
іншого окремого індивідуально визначеного майна
комунальної власності м.Запоріжжя для територіального
управління Служби судової охорони у Запорізькій
області.
Про встановлення річної плати за оренду нерухомого та
іншого окремого індивідуально визначеного майна
комунальної власності м. Запоріжжя для Запорізької
митниці Державної митної служби України.
Про встановлення річної плати за оренду нерухомого та
іншого окремого індивідуально визначеного майна
комунальної власності м.Запоріжжя для Територіального
управління Державної судової адміністрації України в
Запорізькій області.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо підтримки пропозицій робочої
групи з питань впорядкування використання реєстраторів
розрахункових операцій Ради з питань сприяння розвитку
малого підприємництва при Президентові України
стосовно змін до законодавства з удосконалення порядку
ведення
обліку
й
застосування
реєстраторів
розрахункових операцій.
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо підтримки проєкту Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і
податку на доходи з фізичних осіб.
Про створення тимчасової контрольної комісії
Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
Про створення тимчасової контрольної комісії
Запорізької міської ради з питань перевірки фінансової,
адміністративної та господарчої діяльності КНП «Міська
лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР.
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51.
52.
53.

54.
55.
56.

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від
23.12.2020 №10 зі змінами.
Про керуючого справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради.
Про затвердження Власюка О.О. першим заступником
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради та до складу виконавчого комітету Запорізької
міської ради.
Про затвердження Кисіля В.В. заступником міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради та до
складу виконавчого комітету Запорізької міської ради.
Про затвердження Голтвенка О.В. керуючим справами
виконавчого комітету Запорізької міської ради та до
складу виконавчого комітету.
Різне.
Результати голосування: за - 50, проти - 0, утримались 0, не голосували - 1

1.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про секретаріат восьмої сесії міської ради.
Куртєв Анатолій Валентинович-секретар міської ради
/рішення № 1 додається: за - 46, проти - 0, утримались 0, не голосували - 5/

2.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про лічильну комісію восьмої сесії міської ради.
Куртєв Анатолій Валентинович-секретар міської ради
/рішення № 2 додається: за - 48, проти - 0, утримались 0, не голосували - 3/

3.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про редакційну комісію восьмої сесії міської ради.
Куртєв Анатолій Валентинович-секретар міської ради
/рішення № 3 додається: за - 49, проти - 0, утримались 0, не голосували - 2/

СЛУХАЛИ:

Про затвердження регламенту роботи восьмої сесії
міської ради восьмого скликання
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
/регламент додається: за - 36, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 15/

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
ВИСТУПИВ :

Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Про включення до блочного голосування додаткових
питань № 32-40
результати голосування: за - 43, проти - 0, утрималось 0, не голосувало - 8
Про блочне голосування додаткових питань № 32-40
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результати голосування: за - 44, проти - 0, утрималось 0, не голосувало - 7
ВИСТУПИЛИ: Константинов Олександр Олександрович - депутат
міської
ради
від
фракції
«ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ» - заява оголошення щодо конфлікту
інтересів
Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» - заява
оголошення щодо конфлікту інтересів
4.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

5.

СЛУХАЛИ:

Про надання допомоги Величку О.І. на лікування доньки
Величко Т.О.

ДОПОВІДАЧ:

Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від
фракції «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
/рiшення 5 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 7/

ВИРІШИЛИ:
6.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

7.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

8.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

9.

Про надання допомоги Демченко А.С. на лікування.
Яковлєва Віталіна Антонівна - депутат міської ради від
фракції "ПАРТІЯ ШАРІЯ"
/рiшення 4 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 7/

СЛУХАЛИ:

Про надання допомоги Гусінову О.В. на лікування.
Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від
фракції
ПАРТІЯ
ВОЛОДИМИРА
БУРЯКА
«ЄДНАННЯ»
/рiшення 6 додається: за -44, проти -0, утримались -0, не
голосували -7/
Про надання допомоги Діденку В.Г. на лікування.
Власова Наталія Федорівна - депутат міської ради від
фракції «НОВА ПОЛІТИКА»
/рiшення 7 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 7/
Про надання допомоги Полещук Н.О., яка опинилась в
скрутній ситуації.
Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від
фракції «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
/рiшення 8 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 7/
Про надання допомоги Селезньову О.П., який опинився
в скрутній ситуації.
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
10. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
11. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
12. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
13. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
14. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
15. СЛУХАЛИ:

Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від
фракції «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
/рiшення 9 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 7/
Про надання допомоги Нікітченку С.В. на лікування
дружини Нікітченко Л.І.
Дорошенко Катерина Василівна - депутат міської ради
від фракції «СЛУГА НАРОДУ»
/рiшення 10 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 7/
Про надання допомоги Максименко О.В. на лікування
сина Діденка М.Я.
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від
фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
/рiшення 11 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 7/
Про надання допомоги Харьковій І.І. на лікування.
Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від
фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
/рiшення 12 додається: за - 44, проти - 0, утримались - 0,
не голосували -7 /
Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на
2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №31 (зі змінами)
Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 13 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 5/
Про внесення змін до Програми поводження з тваринами
у м.Запоріжжя на період 2017-2022 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 26.04.2017 №33 (зі змінами).
Константинов Олександр Олександрович - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
/рiшення 14 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 5/
Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021
роки», «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки»,
затверджених рішенням Запорізької міської ради від
19.12.2018 №41 «Про затвердження програм по освітній
галузі» (зі змінами)
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
16. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
17. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
18. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
19. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
20. СЛУХАЛИ:

Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 15 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 2/
Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019
№14 «Про затвердження міської програми «Програма
розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки (зі
змінами та доповненнями)»
Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 16 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№28 «Про затвердження міської програми «Культура
Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі змінами та
доповненнями)»
Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 17 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 3/
Про внесення змін до міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної роботи
комунального підприємства «Запорізький центр
диспетчеризації
громадського
транспорту»,
затвердженої рішенням міської ради від 24.02.2021 №54.
Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 18 додається: за -4 9, проти -0, утримались - 0,
не голосували - 2/
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)
Гординський Віктор Георгійович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 19 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про внесення змін до Програми відшкодування
відсоткових ставок за залученими в кредитнофінансових установах кредитами, що надаються
об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків
на реалізацію проектів за програмами державної
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
21. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИВ:

ВИРІШИЛИ:
22. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
23. СЛУХАЛИ:

установи «Фонд енергоефективності», зокрема Пілотним
проектом, реалізованим згідно з тристороннім
Договором про реалізацію Пілотного проекту від
28.03.2019, та Програмою підтримки енергомодернізації
багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» на 2021-2025
роки, затвердженої рішенням міської ради від
26.02.2020р. №56 (зі змінами).
Гординський Віктор Георгійович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 20 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1/
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№32 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я
міста Запоріжжя на період 2019-2021 роки» (зі змінами)
Наумов Геннадій Борисович - заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради
пропозиція Федорова Олександра Сергійовича - депутат
міської
ради
від
фракції
«ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ» результати голосування: за - 39, проти - 0, утримались 2, не голосували - 10 прийнята
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від
фракції
"ПАРТІЯ
ВОЛОДИМИРА
БУРЯКА
«ЄДНАННЯ» - заява оголошення щодо конфлікту
інтересів
/рiшення 21 додається: за - 46, проти -0, утримались -1,
не голосували -4/
Про
затвердження
Програми
модернізації
та
реконструкції
штучних
дорожніх
об’єктів
(автомобільних мостів та шляхопроводів) міста
Запоріжжя на 2022-2027 роки.
Константинов Олександр Олександрович - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
/рiшення 22 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 4/
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).
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
ВИСТУПИВ:

24. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
25. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
26. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИВ:

ВИРІШИЛИ:

Константинов Олександр Олександрович - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
/рiшення 23 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 5/
Ільченко Сергія Володимировича - депутат міської ради
від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА
«ЄДНАННЯ» - пропозиція Дергачова Сергія
Миколайовича - депутат міської ради від фракції
«СЛУГА НАРОДУ»
Про внесення змін до Міської цільової програми
«Цифрова стратегія міста на 2021-2023 роки»,
затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 №40
(зі змінами).
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 24 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про внесення змін до Міської цільової програми надання
автотранспортних та господарських послуг структурним
підрозділам та виконавчому комітету міської ради на
2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від
28.12.2020 №39.
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 25 додається: за - 51, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 0/
Про внесення змін до «Програми використання коштів
депутатського фонду у 2021 році», затвердженої
рішенням міської ради від 28.12.2020 №48 (зі змінами)»
П'ятницький Андрій Васильович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
Ільченко Сергія Володимировича - депутат міської ради
від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА
«ЄДНАННЯ»
пропозиції депутатів
результати голосування: за - 46, проти - 0, утримались 0, не голосували - 5 прийнята
/рiшення 26 додається: за - 46, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 5/
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27. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

ВИСТУПИВ:

ВИСТУПИВ:
ВИРІШИЛИ:
28. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
29. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
30. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

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)
П'ятницький Андрій Васильович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
пропозиція Федорова Олександра Сергійовича - депутат
міської
ради
від
фракції
«ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
результати голосування: за - 38, проти - 0, утримались 4, не голосували - 9 прийнята
Ільченко Сергія Володимировича - депутат міської ради
від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА
«ЄДНАННЯ»
пропозиції депутатів
результати голосування: за - 47, проти - 0, утримались 0, не голосували - 4 прийнята
Кияниця Олександр Вікторович - депутат міської ради
від фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА
ЖИТТЯ»
/рiшення 27 додається: за -45, проти -0, утримались -0,
не голосували -6/
Про затвердження положення про управління з питань
праці Запорізької міської ради в новій редакції.
Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 28 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про зміну найменування закладів освіти.
Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 29 додається: за - 47, проти - 0, утримались - 2,
не голосували - 2/
Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя,
вул.Республіканська, буд.77, вул.Українська, буд.2,
проїзд Віталія Тіліженка, буд.2, вул.Авраменка, буд.16а,
Дегтярьова, буд.6, вул.Космічна, 22а (варіант 2).
Гординський Віктор Георгійович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
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ВИРІШИЛИ:
31. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
32. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
33. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
34. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИСТУПИВ:

ВИРІШИЛИ:

/рiшення 30 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про внесення доповнень до рішення Запорізької міської
ради від 28.12.2020 №3 «Про затвердження плану
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на
2021 рік»
Константинов Олександр Олександрович - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради
/рiшення 31 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 3/
Про
надання
дозволу на
створення органу
самоорганізації населення будинкового комітету по
вул.Щасливій, 15 у Дніпровському районі міста
Запоріжжя.
Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 32 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1/
Про надання згоди на прийняття до комунальної
власності територіальної громади м.Запоріжжя із
спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Запорізької області лічильників обліку води та
електричної енергії.
Таран Роман Олегович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 33 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про підтримку електронної петиції «Про будівництво
пам’ятника
Тарасу
Григоровичу
Шевченку
у
м.Запоріжжя».
Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської ради від
фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
Ільченко Сергія Володимировича - депутат міської ради
від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА
«ЄДНАННЯ»
пропозиція Зайцева Вячеслава Олексійовича - депутат
міської
ради
від
фракції
«ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
результати голосування: за - 48, проти - 0, утримались 0, не голосували - 3 прийнята
/рiшення 34 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
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35. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
36. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
37. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
38. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
39. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
40. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про затвердження проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки із подальшою передачею у
користування на конкурентних засадах (земельних
торгах).
Таран Роман Олегович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 35 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 3/
Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради
з питань затвердження землевпорядної документації
Таран Роман Олегович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 51 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Перелік проєктів рішень міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації (1-80).
Таран Роман Олегович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 52 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про Прогноз бюджету на 2022-2024 роки.
П'ятницький Андрій Васильович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 36 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про внесення змін до Положення «Про департамент
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської
ради».
П'ятницький Андрій Васильович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 37 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про внесення змін до Положення «Про департамент з
управління
житлово-комунальним
господарством
Запорізької міської ради».
Гординський Віктор Георгійович - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 38 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1/
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41. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
42. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
43. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
44. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
45. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
46. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

Про непідтримку електронної петиції «Проти
перейменування вулиці Північнокільцевої».
Кузьмін Олександр Сергійович - голова районної
адміністрації по Комунарському району
/рiшення не прийняте: за - 5, проти - 0, утримались - 32,
не голосували - 14/
Про
підтримку
електронної
петиції
«Проти
перейменування вулиці Північнокільцевої».
Кузьмін Олександр Сергійович - голова районної
адміністрації по Комунарському району
/рiшення не прийняте: за - 3, проти - 2, утримались - 32,
не голосували - 14/
Про затвердження містобудівної документації детальний план території міста Запоріжжя в районі
вул.Української,29/Прибережної автомагістралі.
Таран Роман Олегович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 39 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 5,
не голосували - 7/
Про встановлення річної плати за оренду нерухомого та
іншого окремого індивідуально визначеного майна
комунальної власності м.Запоріжжя для територіального
управління Служби судової охорони у Запорізькій
області.
Таран Роман Олегович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 40 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про встановлення річної плати за оренду нерухомого та
іншого окремого індивідуально визначеного майна
комунальної власності м. Запоріжжя для Запорізької
митниці Державної митної служби України.
Таран Роман Олегович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 41 додається: за - 49, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 2/
Про встановлення річної плати за оренду нерухомого та
іншого окремого індивідуально визначеного майна
комунальної власності м.Запоріжжя для Територіального
управління Державної судової адміністрації України в
Запорізькій області.
Таран Роман Олегович - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
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ВИРІШИЛИ:
47. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
48. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
49. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
50. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

/рiшення 42 додається: за - 48, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 3/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо підтримки пропозицій
робочої групи з питань впорядкування використання
реєстраторів розрахункових операцій Ради з питань
сприяння розвитку малого підприємництва при
Президентові України стосовно змін до законодавства з
удосконалення порядку ведення обліку й застосування
реєстраторів розрахункових операцій.
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від
фракції
ПАРТІЯ
ВОЛОДИМИРА
БУРЯКА
«ЄДНАННЯ»
/рiшення 43 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 4,
не голосували - 4/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо підтримки проєкту
Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо подання єдиної звітності з
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування і податку на доходи з фізичних
осіб.
Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від
фракції
ПАРТІЯ
ВОЛОДИМИРА
БУРЯКА
«ЄДНАННЯ»
/рiшення не прийняте: за - 30, проти - 0, утримались 15, не голосували - 6/
Про створення тимчасової контрольної комісії
Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
Харченко Регіна Владиславівна - керівник депутатської
фракції «СЛУГА НАРОДУ»
/рiшення 44 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 1,
не голосували - 5/
Про створення тимчасової контрольної комісії
Запорізької міської ради з питань перевірки фінансової,
адміністративної та господарчої діяльності КНП «Міська
лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР.
Кулєш Ірина Олександрівна - голова постійної комісії з
питань охорони здоров'я та соціального захисту
населення
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ВИРІШИЛИ:
51. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
52. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
53. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
54. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
55. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
56. СЛУХАЛИ:
ВИСТУПИВ:

Міський голова

/рiшення 45 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 8/
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради
від 23.12.2020 №10 зі змінами.
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
/рiшення 46 додається: за - 43, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 8/
Про керуючого справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради.
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
/рiшення 47 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1/
Про затвердження Власюка О.О. першим заступником
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради та до складу виконавчого комітету Запорізької
міської ради.
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
/рiшення 48 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1/
Про затвердження Кисіля В.В. заступником міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради та до
складу виконавчого комітету Запорізької міської ради.
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
/рiшення 49 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1/
Про затвердження Голтвенка О.В. керуючим справами
виконавчого комітету Запорізької міської ради та до
складу виконавчого комітету.
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
/рiшення 50 додається: за - 50, проти - 0, утримались - 0,
не голосували - 1/
Різне.
Буряк Володимир Вікторович - міський голова
Заява щодо припинення повноваження Запорізького
міського голови.

В.В.Буряк

