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

П Р О Т О К О Л №9
дев'ятої сесії Запорізької міської ради
восьмого скликання
03 листопада 2021

м.Запоріжжя

2

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
П Р О Т О К О Л №9

м.Запоріжжя

03.11.2021

засідання почалось о 11 годині 00 хвилин
засідання закінчилось о13 годині 50 хвилин
Всього обрано депутатів

64

Присутні:

59
31

депутатів
запрошені

Сесію відкриває і веде секретар міської ради КУРТЄВ Анатолій
1.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:

Про затвердження порядку денного дев'ятої сесії міської
ради восьмого скликання (за основу)
КУРТЄВ Анатолій - секретар міської ради

ВИРІШИЛИ:

Внести до порядку денного дев'ятої сесії питання:

1.
2.
3.
4.

Про секретаріат дев’ятої сесії міської ради.
Про лічильну комісію дев’ятої сесії міської ради.
Про редакційну комісію дев’ятої 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 рішення міської ради від 19.12.2018
№28 «Про затвердження міської програми «Культура
Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі змінами та
доповненнями)» (варіант 2).
Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019
№14 «Про затвердження міської програми «Програма

5.

6.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2020-2022 роки (зі
змінами та доповненнями)».
Про внесення змін до Міської комплексної програми
соціального захисту населення міста Запоріжжя на 20192021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №30 (зі змінами).
Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021
роки», «Професійна (професійно-технічна) освіта на
2019-2021 роки», «Оздоровлення та відпочинок на 20192021 роки», затверджених рішенням Запорізької міської
ради від 19.12.2018 №41 «Про затвердження програм по
освітній галузі» (зі змінами) (варіант 3).
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)
(варіант 2).
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) (варіант 3).
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).
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) (варіант 2).
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) (варіант 2).
Про Запорізький міський центр соціальних служб.
Про
створення
Запорізької
початкової
школи
"Натхнення" Запорізької міської ради шляхом виділу із
Запорізького ліцею №34 Запорізької міської ради
Запорізької області та перепрофілювання (зміну типу)
цього закладу освіти.
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17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Про інвентаризацію та паспортизацію об’єктів
благоустрою в м.Запоріжжі (варіант 2).
Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя,
вул.Академіка Амосова буд.79, вул.Авраменка, буд.16а,
вул.Жуковського,
буд.82,
вул.Військбуд,
100,
вул.Незалежної України, буд.21, вул.Поштова, буд.171
(варіант 2).
Про внесення змін до Положення «Про департамент з
управління
житлово-комунальним
господарством
Запорізької міської ради затвердженого рішенням
Запорізької міської ради від 29.09.2021 №38».
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».
Про уповноважену особу Запорізької міської ради у
Всеукраїнській
асоціації
органів
місцевого
самоврядування "Асоціація міст України".
Про ранг посадової особи місцевого самоврядування,
умови оплати праці особи, яка здійснює повноваження
міського голови.
Про заслуховування звіту начальника комунального
підприємства «Міська телевізійна мережа» Веліканова
Д.Б. за перше півріччя 2021 року.
Про створення тимчасової контрольної комісії
Запорізької міської ради з питань перевірки діяльності КП
«Муніципальна телевізійна мережа» («Телеканал Z»).
Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради
з питань затвердження землевпорядної документації
(варіант 3).
Перелік проєктів рішень міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації (п.1-п3).
Результати голосування: за - 52, проти - 0, утримались -0,
не голосували - 6

СЛУХАЛИ:

КУРТЄВ Анатолій секретар міської ради
Пропозиція після погоджувальної ради , виключити з
основного порядку денного питання №6,23,24
Результати голосування: за -,56 проти -0, утримались -0,
не голосували -3
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СЛУХАЛИ:

Включити до порядку денного додаткові питання:

1.

Про
1 внесення змін до рішення міської ради від
19.12.2018
.
№50 «Про затвердження Програми
«Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки»,
«Програми фінансування заходів з питань сім’ї та
молоді на 2019-2021 роки», «Міської програми
підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя на 20192021 роки» та про внесення змін до рішення міської
ради від 20.12.2017 №33 (зі змінами та
доповненнями) (варіант 2).
Результати голосування: за - 58, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1

2.

Про затвердження переліку об’єктів права
комунальної власності м.Запоріжжя, що підлягають
приватизації.
Результати голосування: за - 56, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3

3.

Про внесення змін до рішення міської ради від
27.11.2019 №30 «Про затвердження списків
присяжних» (зі змінами, внесеними рішеннями
міської ради від 18.12.2019 №65, від 26.08.2020 №52,
від 24.02.2021 №69).
Результати голосування: за - 56, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3

4.

Перелік проєктів рішень міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації (п.3п.30).
Результати голосування: за - 55, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4

5.

Перелік проєктів рішень міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації (п.31п.74).
Результати голосування: за - 54, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 5

6.

Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України,
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Кабінету Міністрів України з приводу належного
фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я.
Результати голосування: за - 35, проти - 1,
утрималось - 1, не голосувало - 22
7.

8.

Про надання допомоги Біляєвій В.М. на лікування.
Результати голосування: за - 55, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
Про надання допомоги Гарнику О.В. на лікування
батька Гарника В.В.
Результати голосування: за - 57, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2

9.

Про надання допомоги Гуценко О.П. на лікування.
Результати голосування: за - 56, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3

10. Про надання допомоги Романік Л.П. на лікування.
Результати голосування: за - 55, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
11. Про надання допомоги Федорець Н.І. на лікування.
Результати голосування: за - 56, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
12. Про надання допомоги Мельнику І.С. на лікування
батька Мельника С.П.
Результати голосування: за - 56, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
13. Про надання допомоги Вергелесу О.М. на лікування.
Результати голосування: за - 56, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
14. Про надання
лікування.

допомоги

Ісмагіловій

А.О.

на

Результати голосування: за - 57, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
15. Про надання допомоги Урвачову Є.П. на лікування.
Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 6
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16. Про надання допомоги Горбунову О.В. на лікування
доньки Горбунової М.О.
Результати голосування: за - 57, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
17. Про надання
лікування.

допомоги

Пілінському

Р.В.

на

Результати голосування: за - 53, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 6
18. Про надання допомоги Дяченку В.М. на лікування
сина Дяченка О.В.
Результати голосування: за - 56, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
19. Про надання допомоги Бузурному С.С. на лікування.
Результати голосування: за - 57, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
20. Про надання допомоги Захаровій Т.І. на лікування.
Результати голосування: за - 58, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
21. Про надання допомоги Ісаковій І.О., яка опинилась в
скрутній ситуації.
Результати голосування: за - 57, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
22. Про надання допомоги Номінас Л.І. на лікування.
Результати голосування: за - 55, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
23. Про надання допомоги Авраменко О.О. на лікування.
Результати голосування: за - 55, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
24. Про надання допомоги Карпій Г.М. на лікування.
Результати голосування: за - 55, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 4
25. Про надання допомоги Падалці Л.С. на лікування.
Результати голосування: за - 57, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
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26. Про надання
лікування.

допомоги

Сьомченко

Є.Ю.

на

Результати голосування: за - 57, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 2
27. Про надання допомоги Пригаро С.Д. на лікування.
Результати голосування: за - 59, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
28. Про надання допомоги Зуй Н.Я. на лікування.
Результати голосування: за - 59, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
29. Про надання допомоги Проценко О.О. на лікування.
Результати голосування: за - 59, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 0
30. Про надання допомоги Філіпповій І.А. на лікування
чоловіка Філіппова О.В.
Результати голосування: за - 58, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 1
31. Про надання допомоги Івахненко Л.М. на лікування.
Результати голосування: за - 56, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3
ВИСТУПИВ:

ІЛЬЧЕНКО Сергій - депутат міської ради від фракції
ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
Включити до порядку денного питання:
32. Про надання допомоги Головінському М.М. на
лікування Серпокрил К.І., яка знаходиться під
опікою.
Результати голосування: за - 56, проти - 0,
утрималось - 0, не голосувало - 3

ВИСТУПИВ:

КУРТЄВ Анатолій - секретар міської ради
Пропозиція :
1. Розглянути
додаткові
питання
розглянути
додаткові
питання
7-32 в 7 -32 в першу
чергу чергу першу чергу
першу
Результати голосування :за – 58, проти – 0,
утрималось
7-32 – 0, не голосувало -1
2. Розглянути
додаткове
1 перед
результати
голосування:
ЗА питання
– 58, ПРОТИ-0,
питанням 13 основного
порядку денного
УТРИМАЛИСЬ
-
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Результати голосування: за -53, проти- 0,
утримались – 0, не голосувало – 6
3. Розглянути додаткові питання 4,5 разом з
питанням 26 основного порядку денного
Результати голосування: за – 54, проти – 0,
утримались – 0, не голосувало - 5
СЛУХАЛИ:
КОНСТАНТИНОВА Олександра - керівник
фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
Пропозиція включити до порядку денного шість
про
Звернень :
33. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості
грубого наступу на фінансову спроможність
місцевого самоврядування.
ДОПОВІДАЧ:
КОНСТАНТИНОВА Олександра - керівник фракції
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
ВИСТУПИЛИ: НАУМОВ Генадій – депутат міської ради від фракції
ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ»
ХАРЧЕНКО Регіна – керівник депутатської фракції
«СЛУГА НАРОДУ
ТАРАН Роман
- керівник депутатської фракції
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»
пропозиція створити комісію, для доопрацювання всіх
шістьох звернень
КУРТЄВ Анатолій – секретар міської ради
СІРИЙ Дмитро – депутат міської ради від фракції ПАРТІЯ
ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ»
КОНСТАНТИНОВ Олександр керівник фракції
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
КОЛОМОЄЦЬ Олег - депутат міської ради від фракції
ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ
БЄЛИЙ Микола – депутат фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»
ПРАСОЛ Михайло - депутат міської ради від фракції
ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
КОНСТАНТИНОВ Олександр керівник фракції
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
Результати голосування: за - 13, проти - 0,
утрималось - 10, не голосувало
- 36
/не включено до порядку денного/
34. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України щодо необхідності
підвищення пенсій і виплати додаткової пенсії у 2021
році.
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ДОПОВІДАЧ:

КОНСТАНТИНОВ Олександр - керівник фракції
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

ВИСТУПИЛИ: ТАРАН Роман
- керівник депутатської фракції
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
КОНСТАНТИНОВ Олександр керівник фракції
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
Результати голосування: за - 13, проти - 0,
утрималось - 11, не голосувало
- 35
/не включено до порядку денного/

ДОПОВІДАЧ:

ДОПОВІДАЧ

35. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Верховної Ради України, Президента України,
Генерального прокурора України щодо результатів
розслідування Pandora Papers, оприлюдненого
Міжнародним
консорціумом
журналістіврозслідувачів.
СОГОРІН Андрій - депутат міської ради від фракції
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
Результати голосування: за - 10, проти - 0,
утрималось - 10, не голосувало
- 39
/не включено до порядку денного/
36. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо недопущення
підвищення тарифів для населення.
Прозапас Валерій Миколайович - депутат міської ради від
фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
Результати голосування: за - 12, проти - 0,
утрималось
6,
не
голосувало
41
/не включено до порядку денного/

37. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
права дітей з особливими освітніми потребами на
психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові
послуги в інклюзивно-ресурсних центрах.
ДОПОВІДАЧ: ЗАЙЦЕВ Вячеслав - депутат міської ради від фракції
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
ВИСТУПИЛИ: ТАРАН Роман
- керівник депутатської фракції
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ"
ТЛЄУШ Віктор - депутат міської ради від фракції
"СЛУГА НАРОДУ"
СІРИЙ Дмитро - депутат міської ради від фракції ПАРТІЯ
ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
КОРОЛЬОВ Олег - голова постійної комісії з питань
депутатської
діяльності,
регламенту,
законності,
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правопорядку та запобігання корупції, депутат міської
ради від фракції
НАУМОВ Геннадій - депутат міської ради від фракції
ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
Куртєв Анатолій Валентинович - секретар міської ради
протокольне доручення, КОРОЛЬОВУ Олегу - створення
робочої групи з опрацювання законопроектів
Результати голосування: за - 11, проти - 0,
утрималось - 10, не голосувало
- 38
/не включено до порядку денного/
СЛУХАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Про затвердження порядку денного дев'ятої сесії міської
ради восьмого скликання (в цілому)
Про секретаріат дев’ятої сесії міської ради.
Про лічильну комісію дев’ятої сесії міської ради.
Про редакційну комісію дев’ятої сесії міської ради.
Про надання допомоги Біляєвій В.М. на лікування.
Про надання допомоги Гарнику О.В. на лікування батька
Гарника В.В.
Про надання допомоги Гуценко О.П. на лікування.
Про надання допомоги Романік Л.П. на лікування.
Про надання допомоги Федорець Н.І. на лікування.
Про надання допомоги Мельнику І.С. на лікування батька
Мельника С.П.
Про надання допомоги Вергелесу О.М. на лікування.
Про надання допомоги Ісмагіловій А.О. на лікування.
Про надання допомоги Урвачову Є.П. на лікування.
Про надання допомоги Горбунову О.В. на лікування
доньки Горбунової М.О.
Про надання допомоги Пілінському Р.В. на лікування.
Про надання допомоги Дяченку В.М. на лікування сина
Дяченка О.В.
Про надання допомоги Бузурному С.С. на лікування.
Про надання допомоги Захаровій Т.І. на лікування.
Про надання допомоги Ісаковій І.О., яка опинилась в
скрутній ситуації.
Про надання допомоги Номінас Л.І. на лікування.
Про надання допомоги Авраменко О.О. на лікування.
Про надання допомоги Карпій Г.М. на лікування.
Про надання допомоги Падалці Л.С. на лікування.
Про надання допомоги Сьомченко Є.Ю. на лікування.
Про надання допомоги Пригаро С.Д. на лікування.
Про надання допомоги Зуй Н.Я. на лікування.
Про надання допомоги Проценко О.О. на лікування.
Про надання допомоги Івахненко Л.М. на лікування.
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28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Про надання допомоги Філіпповій І.А. на лікування
чоловіка Філіппова О.В.
Про надання допомоги Головінському М.М. на лікування
Серпокрил К.І., яка знаходиться під опікою.
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 рішення міської ради від 19.12.2018
№28 «Про затвердження міської програми «Культура
Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі змінами та
доповненнями)» (варіант 2).
Про внесення змін до Міської комплексної програми
соціального захисту населення міста Запоріжжя на 20192021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №30 (зі змінами).
Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021
роки», «Професійна (професійно-технічна) освіта на
2019-2021 роки», «Оздоровлення та відпочинок на 20192021 роки», затверджених рішенням Запорізької міської
ради від 19.12.2018 №41 «Про затвердження програм по
освітній галузі» (зі змінами) (варіант 3).
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)
(варіант 2).
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) (варіант 3).
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).
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) (варіант 2).
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№50 «Про затвердження Програми «Фізична культура та
спорт на 2019-2021 роки», «Програми фінансування
заходів з питань сім’ї та молоді на 2019-2021 роки»,
«Міської програми підтримки обдарованої молоді
м.Запоріжжя на 2019-2021 роки» та про внесення змін до
рішення міської ради від 20.12.2017 №33 (зі змінами та
доповненнями) (варіант 2).
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39.

40.

41.
42.

43.
44.

45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.

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) (варіант 2).
Про Запорізький міський центр соціальних служб.
Про
створення
Запорізької
початкової
школи
"Натхнення" Запорізької міської ради шляхом виділу із
Запорізького ліцею №34 Запорізької міської ради
Запорізької області та перепрофілювання (зміну типу)
цього закладу освіти.
Про інвентаризацію та паспортизацію об’єктів
благоустрою в м.Запоріжжі (варіант 2).
Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя,
вул.Академіка Амосова буд.79, вул.Авраменка, буд.16а,
вул.Жуковського,
буд.82,
вул.Військбуд,
100,
вул.Незалежної України, буд.21, вул.Поштова, буд.171
(варіант 2).
Про внесення змін до Положення «Про департамент з
управління
житлово-комунальним
господарством
Запорізької міської ради затвердженого рішенням
Запорізької міської ради від 29.09.2021 №38».
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».
Про уповноважену особу Запорізької міської ради у
Всеукраїнській
асоціації
органів
місцевого
самоврядування "Асоціація міст України".
Про ранг посадової особи місцевого самоврядування,
умови оплати праці особи, яка здійснює повноваження
міського голови
Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради
з питань затвердження землевпорядної документації
(варіант 3).
Перелік проєктів рішень міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації (п.1-п.74).
Про затвердження переліку об’єктів права комунальної
власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації.
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52.

53.

54.

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019
№30 «Про затвердження списків присяжних» (зі змінами,
внесеними рішеннями міської ради від 18.12.2019 №65,
від 26.08.2020 №52, від 24.02.2021 №69).
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України з приводу належного фінансового
забезпечення сфери охорони здоров’я.
Різне
Результати голосування: за -56, проти -0, утримались -0,
не голосувало - 3
Розгляд питань порядку денного:

1.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про секретаріат дев’ятої сесії міської ради.
КУРТЄВ Анатолій -секретар міської ради
/рішення № 1 додається: за - 56, проти - 0, утримались 0, не голосували - 3/

2.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про лічильну комісію дев’ятої сесії міської ради.
КУРТЄВ Анатолій -секретар міської ради
/рішення № 2 додається: за - 56, проти - 0, утримались 0, не голосували - 4/

3.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про редакційну комісію дев’ятої сесії міської ради.
КУРТЄВ Анатолій -секретар міської ради
/рішення № 3 додається: за - 55, проти - 0, утримались 0, не голосували - 5/

СЛУХАЛИ:
Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень.
ВИСТУПИЛИ: Пенчук Інна - голова постійної комісії з питань освіти,
науки, культури, спорту, молоді та туризму, депутатка
міської ради від фракції «СЛУГА НАРОДУ»
КУРТЄВ Анатолій - секретар міської ради
МАРЧУК Вікторія - Заслужений майстер спорту по пару
тек Вандо
ПРАСОЛ Михайло - депутат міської ради від фракції
ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
ХАРЧЕНКО Регіна - керівник депутатської фракції
"СЛУГА НАРОДУ"
СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про затвердження регламенту роботи дев'ятої сесії міської
ради восьмого скликання (за основу)
КУРТЄВ Анатолій - секретар міської ради
/регламент додається: за - 46, проти - 0, утримались -0 , не
голосували - 14/
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4.

5.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:

Про надання допомоги Біляєвій В.М. на лікування.
КУЛЄШ Ірина - депутатка міської ради від фракції
«СЛУГА НАРОДУ

ВИРІШИЛИ:

/рiшення 4 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/

СЛУХАЛИ:

Про надання допомоги Гарнику О.В. на лікування батька
Гарника В.В.
МОЛЧАНОВ Михайло - депутат міської ради від фракції
"НОВА ПОЛІТИКА"
/рiшення 5 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
6.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

7.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

8.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

9.

СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

10. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
11. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:

Про надання допомоги Гуценко О.П. на лікування.
МОЛЧАНОВ Михайло - депутат міської ради від фракції
"НОВА ПОЛІТИКА"
/рiшення 6 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Романік Л.П. на лікування.
МОЛЧАНОВ Михайло - депутат міської ради від фракції
"НОВА ПОЛІТИКА"
/рiшення 7 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Федорець Н.І. на лікування.
МОЛЧАНОВ Михайло - депутат міської ради від фракції
"НОВА ПОЛІТИКА"
/рiшення 8 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Мельнику І.С. на лікування батька
Мельника С.П.
ШУМЕЙКО Пелагея - депутат міської ради від фракції
"ПАРТІЯ ШАРІЯ"
/рiшення 9 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Вергелесу О.М. на лікування.
БАСОВ Олексій
- депутат від
фракції "НОВА
ПОЛІТИКА"
/рiшення 10 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Ісмагіловій А.О. на лікування.
ЛІСОВА Марина - депутат міської ради від фракції
ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
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ВИРІШИЛИ:
12. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
13. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
14. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
15. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
16. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
17. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
18. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
19. СЛУХАЛИ:

/рiшення 11 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Урвачову Є.П. на лікування.
КУРТЄВ Анатолій - депутат міської ради від фракції
"СЛУГА НАРОДУ"
/рiшення 12 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Горбунову О.В. на лікування
доньки Горбунової М.О.
ФЕДОРОВ Олександр - депутат міської ради від фракції
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
/рiшення 13 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Пілінському Р.В. на лікування.
Яковлєва Віталіна - депутат міської ради від фракції
"ПАРТІЯ ШАРІЯ"
/рiшення 14 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Дяченку В.М. на лікування сина
Дяченка О.В.
ОНИЩЕНКО Олександр - депутат міської ради від
фракції ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
/рiшення 15 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Бузурному С.С. на лікування.
ВАРВАНСЬКИЙ Павло - депутат міської ради від
фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
/рiшення 16 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Захаровій Т.І. на лікування.
НАУМОВ Геннадій - депутат міської ради від фракції
ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
/рiшення 17 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Ісаковій І.О., яка опинилась в
скрутній ситуації.
БУРЧАК Ігор - депутат міської ради від фракції «ПАРТІЯ
ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ»
/рiшення 18 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Номінас Л.І. на лікування.
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
20. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

21. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
22. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
23. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
24. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
25. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
26. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
27. СЛУХАЛИ:

КІР’ЯНОВ Роман - депутат міської ради від фракції
"СЛУГА НАРОДУ"
/рiшення 19 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Авраменко О.О. на лікування.
НЕРЯНОК Кирило - депутат міської ради від фракції
"СЛУГА НАРОДУ"
/рiшення 20 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Карпій Г.М. на лікування.
НЕРЯНОВ Кирило - депутат міської ради від фракції
"СЛУГА НАРОДУ"
/рiшення 21 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Падалці Л.С. на лікування.
НЕРЯНОВ Кирило - депутат міської ради від фракції
"СЛУГА НАРОДУ"
/рiшення 22 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Сьомченко Є.Ю. на лікування.
НЕРЯНОВ Кирило - депутат міської ради від фракції
"СЛУГА НАРОДУ"
/рiшення 23 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Пригаро С.Д. на лікування.
СІРИЙ Дмитро - депутат міської ради від фракції ПАРТІЯ
ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
/рiшення 24 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Зуй Н.Я. на лікування.
СІРИЙ Дмитро - депутат міської ради від фракції
ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
/рiшення 25 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Проценко О.О. на лікування.
СІРИЙ Дмитро - депутат міської ради від фракції ПАРТІЯ
ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
/рiшення 26 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Філіпповій І.А. на лікування
чоловіка Філіппова О.В.
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ДОПОВІДАЧ:

ЛОБАС Олександр - депутат міської ради від фракції
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

ВИРІШИЛИ:

/рiшення 27 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/

28. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
29. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
3

30. СЛУХАЛИ
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
31. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
32. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
33. СЛУХАЛИ:

Про надання допомоги Івахненко Л.М. на лікування.
КУРТЄВ Анатолій - депутат міської ради від фракції
"СЛУГА НАРОДУ"
/рiшення 28 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про надання допомоги Головінському М.М. на лікування
Серпокрил К.І., яка знаходиться під опікою.
ІЛЬЧЕНКО Сергій - депутат міської ради від фракції
ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ"
/рiшення 29 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не
голосували -11/
Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на
2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №31 (зі змінами)
Анатолій ВАСЮК - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 30 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не
голосували -5/
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)» (варіант 2).
ВАСЮК Анатолій - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 31 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не
голосували -3/
Про внесення змін до Міської комплексної програми
соціального захисту населення міста Запоріжжя на 20192021 роки, затвердженої рішенням міської ради від
19.12.2018 №30 (зі змінами).
ВАСЮК Анатолій - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 32 додається: за -58, проти -0, утримались -0, не
голосували -2/
Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021
роки», «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
34. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:

ВИСТИПИВ:

ВИРІШИЛИ:

35. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
36. СЛУХАЛИ:

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) (варіант 3).
ВАСЮК Анатолій - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 33 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не
голосували -4/
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)
(варіант 2).
ВАСЮК Анатолій - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
КУЛЄШ Ірина - голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я та соціального захисту населення,
ВЛАСОВА Наталія - депутатка міської ради
від
фракції
"НОВА
ПОЛІТИКА"
Пропозиція від КУЛЄШ Ірини
результати голосування: за – 54, проти-0, утримались – 0,
не голосувало - 6
/рiшення 34 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не
голосували -4/
КОНСТАНТИНОВ Олександр - керівник депутатської
фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради: заява оголошення про можливе ймовірне
виникнення потенційного конфлікту по питанням
(додається)
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) (варіант 3).
КОНСТАНТИНОВ Олександр - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 35 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не
голосували -5/
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).

20

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
37. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
38. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
39. СЛУХАЛИ:

КОНСТАНТИНОВ Олександр - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
/рiшення 36 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не
голосували -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) (варіант 2).
ГОРДИНСЬКИЙ Віктор - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 37 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не
голосували -3/
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018
№50 «Про затвердження Програми «Фізична культура та
спорт на 2019-2021 роки», «Програми фінансування
заходів з питань сім’ї та молоді на 2019-2021 роки»,
«Міської програми підтримки обдарованої молоді
м.Запоріжжя на 2019-2021 роки» та про внесення змін до
рішення міської ради від 20.12.2017 №33 (зі змінами та
доповненнями) (варіант 2).
ВАСЮК Анатолій - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 38 додається: за -57, проти -0, утримались -0, не
голосували -3/

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).
ДОПОВІДАЧ: П'ЯТНИЦЬКИЙ Андрій - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
ВИСТУПИЛИ: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від
фракції "НОВА ПОЛІТИКА"
ВЛАСОВА Наталія - депутатка міської ради від
фракції
"НОВА
ПОЛІТИКА"
Пропозиції від депутатів :
1. від семі депутатів міської ради
Результати голосування: за – 53, проти- 0, утримались – 0,
не голосувало – 7
2. від СОГОРІНА Андрія - депутата міської ради
від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА»СОЛІДАРНІСТЬ»
Результати голосування: за – 53, проти – 0, утрималось –
0, не голосувало - 7
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ВИРІШИЛИ:

/рiшення 39 додається: за -58, проти -0, утримались -0, не
голосували -2/

40. 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) (варіант 2).
ДОПОВІДАЧ: Андрій П'ЯТНИЦЬКИЙ - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
ВИСТУПИЛИ: ВЛАСОВА Наталія - депутатка міської ради від
фракції
"НОВА
ПОЛІТИКА"
Пропозиції від депутатів:
1. від депутатів
Результати голосування: за - 52, проти – 0, утримались – 0,
не голосувало -8
2. від КУЛЄШ Ірини - голови постійної комісії
з питань охорони здоров’я та соціального захисту
населення
Результати голосування: за – 54, проти – 0, утрималось –
0, не голосувало - 6
ВИРІШИЛИ:
/рiшення 40 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не
голосували -6/

41. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
42. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
43. СЛУХАЛИ:

Про Запорізький міський центр соціальних служб.
ВАСЮК Анатолій - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 41 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не
голосували -6/
Про створення Запорізької початкової школи "Натхнення"
Запорізької міської ради шляхом виділу із Запорізького
ліцею №34 Запорізької міської ради Запорізької області та
перепрофілювання (зміну типу) цього закладу освіти.
ВАСЮК Анатолій - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 42 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не
голосували -8/

Про інвентаризацію та паспортизацію об’єктів
благоустрою в м.Запоріжжі (варіант 2).
ДОПОВІДАЧ: КОНСТАНТИНОВ Олександр - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИСТУПИЛИ: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від
фракції "НОВА ПОЛІТИКА"
ВИРІШИЛИ:
/рiшення 43 додається: за -43, проти -1, утримались -2, не
голосували -14/
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44. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
45. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

Про відмову від першочергового права купівлі частин
квартир спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя,
вул.Академіка Амосова буд.79, вул.Авраменка, буд.16а,
вул.Жуковського,
буд.82,
вул.Військбуд,
100,
вул.Незалежної України, буд.21, вул.Поштова, буд.171
(варіант 2).
ГОРДИНСЬКИЙ Віктор - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 44 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не
голосували -4/
Про внесення змін до Положення «Про департамент з
управління
житлово-комунальним
господарством
Запорізької міської ради затвердженого рішенням
Запорізької міської ради від 29.09.2021 №38».
ГОРДИНСЬКИЙ Віктор - заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 45 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не
голосували -6/

С

46. 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
робіт у 2021 році».
ДОПОВІДАЧ: КОНСТАНТИНОВ Олександр - заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської
ради
ВИРІШИЛИ:
/рiшення 46 додається: за -53, проти -0, утримались -0, не
голосували -7/
47. СЛУХАЛИ:
Про уповноважену особу Запорізької міської ради у
Всеукраїнській
асоціації
органів
місцевого
самоврядування "Асоціація міст України".
ДОПОВІДАЧ: КУРТЄВ Анатолій - секретар міської ради
ВИСТУПИЛИ: КУРТЄВ Анатолій
- секретар міської ради
Заява оголошення про виникнення конфлікту інтересів
(додається)
ВИРІШИЛИ:
48. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:

/рiшення 47 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не
голосували -5/
Про ранг посадової особи місцевого самоврядування,
умови оплати праці особи, яка здійснює повноваження
міського голови.
ГОЛТВЕНКО
Олександр - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
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ВИСТУПИЛИ: КУРТЄВ
Анатолій
- секретар міської ради
Заява оголошення про виникнення конфлікту інтересів
(додається)
ВИРІШИЛИ:
/рiшення 48 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не
голосували -6/
ВИСТУПИВ: ТАРАН Роман - керівник депутатської фракції
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради
Заява оголошення про можливе ймовірне виникнення
потенційного конфлікту по питанням (додається)
Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради
49. СЛУХАЛИ:
з питань затвердження землевпорядної документації
(варіант 3).
ДОПОВІДАЧ: ТАРАН Роман - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
ВИРІШИЛИ:
/рiшення 52 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не
голосували -6/
50. СЛУХАЛИ:

Перелік проєктів рішень міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації (п.1-п.74).

ДОПОВІДАЧ:

ТАРАН Роман - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

ВИРІШИЛИ:

/рiшення 53/1 – 53/74 додається: за -55, проти -0,
утримались -0, не голосували -5/

51. СЛУХАЛИ:
ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
52. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:
53. СЛУХАЛИ:

Про затвердження переліку об’єктів права комунальної
власності м.Запоріжжя, що підлягають приватизації.
ТАРАН Роман - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
/рiшення 49 додається: за -58, проти -0, утримались -0, не
голосували -2/
Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019
№30 «Про затвердження списків присяжних» (зі змінами,
внесеними рішеннями міської ради від 18.12.2019 №65,
від 26.08.2020 №52, від 24.02.2021 №69).
ГОЛТВЕНКО Олександр - керуючий справами
виконавчого комітету міської ради
/рiшення 50 додається: за -56, проти -0, утримались -0, не
голосували -4/
Про звернення депутатів Запорізької міської ради до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
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ДОПОВІДАЧ:
ВИРІШИЛИ:

54. СЛУХАЛИ:

Міністрів України з приводу належного фінансового
забезпечення сфери охорони здоров’я.
ВАРВАНСЬКИЙ Павло - депутат міської ради від
фракції "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
/рiшення 51 додається: за -39, проти -0, утримались -2, не
голосували -18/
Різне

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Анатолій КУРТЄВ

