
 

                           ПРОЄКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

четвертої сесії Запорізької міської ради 

VIII скликання 
 

24.02.2021 
 

№ Питання 
Дата опри-
люднення 

1.  Про секретаріат четвертої сесії міської ради.  

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради. 
 

2.  Про лічильну комісію четвертої сесії міської ради.  

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради. 
 

3.  Про редакційну комісію четвертої сесії міської ради. 

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради. 
 

4.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 №26 «Про 

План роботи Запорізької міської ради на перше півріччя 2021 

року» (ПРОЄКТ №7). 

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради. 

10.02.2021 

5.  

Про затвердження Програми реалізації заходів щодо проведення 

конкурсу на визначення кращої проєктної пропозиції пам'ятника 

захисникам України в сквері «Прикордонників» у місті Запоріжжі 

(ПРОЄКТ №21). 

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

10.02.2021 

6.  

Про внесення змін до Програми раціонального використання 

території та комплексного містобудівного розвитку міста 

Запоріжжя затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 

31.01.2014 №22 «Про затвердження Програми раціонального 

використання території та комплексного містобудівного розвитку 

міста Запоріжжя» зі змінами (ПРОЄКТ №4). 

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

09.02.2021 

7.  

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) 

(ПРОЄКТ №18) (варіант 2). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

10.02.2021 



2 

№ Питання 
Дата опри-
люднення 

8.  

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) (ПРОЄКТ №19) (варіант 2). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

09.02.2021 

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) (ПРОЄКТ №20). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

10.02.2021 

10.  

Про Програму зайнятості населення міста Запоріжжя на 2021-

2023 роки (ПРОЄКТ №10). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

09.02.2021 

11.  

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  

(ПРОЄКТ №14) (варіант 3). 

Доповідач: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

09.02.2021 

12.  

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) (ПРОЄКТ №15) (варіант 2). 

Доповідач: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

09.02.2021 

13.  

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) (ПРОЄКТ №22) (варіант 2). 

Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

10.02.2021 

14.  

Про внесення змін до Програми відшкодування відсоткових ставок 

за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що 

надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих 

та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві 

на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 

№32 (ПРОЄКТ №23). 

Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

10.02.2021 
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№ Питання 
Дата опри-
люднення 

15.  

Про затвердження Програми сприяння органів місцевого 

самоврядування призову громадян м.Запоріжжя на строкову 

військову службу та забезпечення заходів з територіальної оборони у 

2021 році (ПРОЄКТ №12). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович – керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

09.02.2021 

16.  

Про внесення змін до Програми використання коштів цільового 

фонду міської ради на 2021 рік (ПРОЄКТ №27). 

Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

10.02.2021 

17.  

Про внесення змін до «Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2021 році», затвердженої рішенням міської 

ради від 28.12.2020 №48 (ПРОЄКТ №26) (варіант 3). 

Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

10.02.2021 

18.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 №49 «Про 

бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік» 
(зі змінами) (ПРОЄКТ №25) (варіант 3). 

Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

10.02.2021 

19.  

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2020 рік 

(ПРОЄКТ №24). 

Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

10.02.2021 

20.  

Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті 

Запоріжжі (зі змінами) (ПРОЄКТ №16). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович – керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

10.02.2021 

21.  

Про затвердження звіту про виконання проекту - переможця 

Громадського бюджету у місті Запоріжжі по департаменту спорту, 

сім’ї та молоді Запорізької міської ради за 2020 рік (ПРОЄКТ №13). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

09.02.2021 

22.  

Про затвердження звіту про виконання проєктів - переможців 

Громадського бюджету у місті Запоріжжі по управлінню 

соціального захисту населення Запорізької міської ради за 2020 рік 

(ПРОЄКТ №1). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

06.01.2021 



4 

№ Питання 
Дата опри-
люднення 

23.  

Про затвердження Положення про комунальний заклад «Центр 

соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка» 
Запорізької міської ради (ПРОЄКТ №3). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

27.01.2021 

24.  

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 29.05.2019 

№33 «Про діяльність Запорізького міського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» (ПРОЄКТ №17). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

09.02.2021 

25.  

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

на яких будуть відбувати покарання особи, засуджені до 

громадських робіт у 2021 році (ПРОЄКТ №5) (варіант 2). 

Доповідач: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

04.02.2021 

26.  

Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами Запорізької міської ради за 2020 рік 
(ПРОЄКТ №6). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович – керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

05.02.2021 

27.  

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) 

(ПРОЄКТ №9). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович – керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

10.02.2021 

28.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2019 №30 «Про 

проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права 

оренди земельних ділянок» зі змінами та доповненнями  

(ПРОЄКТ №11). 

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

09.02.2021 

29.  

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» 
(ПРОЄКТ №31). 

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

10.02.2021 
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№ Питання 
Дата опри-
люднення 

30.  

Про затвердження переліку об'єктів права комунальної власності 

м.Запоріжжя, що підлягають приватизації (ПРОЄКТ №32).  

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

10.02.2021 

31.  

Про надання дозволу гр.Бєлому Л.Л. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки по 

вул.Ялтинській, 7 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(ПРОЄКТ №30.1). 

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

10.02.2021 

32.  

Про відмову в наданні дозволу гр.Бєлому Л.Л. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки по вул.Ялтинській, 7 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (ПРОЄКТ №30.2). 

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

10.02.2021 

33.  

Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (ПРОЄКТ №29.1) 

(варіант 2). 

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

10.02.2021 

34.  

Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (п.1-п.58) (ПРОЄКТ №29.2). 

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

10.02.2021 

35.  

Про забезпечення безперешкодного права відвідування 

адміністративної будівлі виконавчого комітету Запорізької 

міської ради представниками ЗМІ (ПРОЄКТ №2). 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». 

03.02.2021 

36.  

Про затвердження Порядку проведення капітальних ремонтів 

спільного майна у багатоквартирних житлових будинках 

м.Запоріжжя на умовах співфінансування в 2021 році  
(ПРОЄКТ №28). 

Доповідач: Корольов Олег Миколайович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

10.02.2021 

37.  
Про надання допомоги Воловик Л.М. на лікування (ПРОЄКТ №8.1). 

Доповідач: Полюсов Василь Вячеславович - депутат міської ради від 

фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

09.02.2021 
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№ Питання 
Дата опри-
люднення 

38.  

Про надання допомоги Крамаренко Ю.О. на лікування доньки  

Гулякіної А.І. (ПРОЄКТ №8.2) 

Доповідач: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

09.02.2021 

39.  Різне.   

 



 

Додаткові питання,  

які плануються для включення до порядку денного   

четвертої сесії міської ради 24.02.2021 

№ Питання 
Дата опри-
люднення 

1.  

Про внесення змін до міської цільової програми «Забезпечення 

належної та безперебійної роботи Запорізького комунального 

підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 

на 2018-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 28.03.2018 

№43 (зі змінами) (ПРОЄКТ №34).  

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

15.02.2021 

2.  

Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення 

належної та безперебійної роботи комунального підприємства 

«Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту» 
(ПРОЄКТ №35).  

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

15.02.2021 

3.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2013 №20 «Про 

затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної 

та безперебійної роботи комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (зі змінами) (ПРОЄКТ №36).  

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

15.02.2021 

4.  

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 №25 «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)» (ПРОЄКТ №42).  

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

17.02.2021 

5.  

Про внесення змін до Міської цільової програми забезпечення 

членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2021-2023 

роках, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 

28.12.2020 №42 (ПРОЄКТ №43).  

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради.  

17.02.2021 
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6.  

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.12.2020 

№37 «Про затвердження Програми «Про фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень 

на 2021-2023 роки» (ПРОЄКТ №39).  

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради.  

16.02.2021 

7.  

Про затвердження Марченка В.П. до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради (ПРОЄКТ №48). 
Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

19.02.2021 

8.  

Про відмову від першочергового права купівлі частин квартир 

спільного заселення за адресами: м.Запоріжжя, вул.Історична, 

буд.49, вул.Лізи Чайкіної, буд.63 (ПРОЄКТ №33).  

Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

11.02.2021 

9.  

Про клопотання перед Запорізькою обласною радою щодо передачі 

до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Запорізької області медичного обладнання (ПРОЄКТ №38).  

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

16.02.2021 

10.  

Про затвердження звіту про виконання проєктів-переможців 

Громадського бюджету у місті Запоріжжі по департаменту освіти 

і науки Запорізької міської ради за 2020 рік (ПРОЄКТ №45).  

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

17.02.2021 

11.  

Про підтримку петиції щодо проведення марафону у м.Запоріжжі 

11 квітня 2021 року (ПРОЄКТ №40).  

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

16.02.2021 

12.  

Про встановлення річної плати за оренду нерухомого та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності 

м.Запоріжжя для органів і підрозділів Головного управління 

Національної поліції в Запорізькій області (ПРОЄКТ №41).  

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

17.02.2021 

13.  

Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (п.59-п.110) (ПРОЄКТ №47).  

Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.  

18.02.2021 
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14.  

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 06.04.2011 

№47 «Про затвердження і введення в дію річних ставок орендної 

плати за використання нерухомого майна права комунальної 

власності територіальної громади м.Запоріжжя» (ПРОЄКТ №37).  

Доповідач: Ільченко Сергій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ».  

17.02.2021 

15.  

Про затвердження Порядку акредитації журналістів та 

працівників засобів масової інформації на пленарні засідання 
Запорізької міської ради (ПРОЄКТ №44).   

Доповідач: Сірий Дмитро Вікторович - голова постійної комісії з 

питань депутатської діяльності, регламенту, законності, 

правопорядку та запобігання корупції. 

 

16.  

Про внесення змін до Регламенту Запорізької міської ради, 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 21.12.2020 №5. 

Доповідач: Сірий Дмитро Вікторович - голова постійної комісії з 

питань депутатської діяльності, регламенту, законності, 

правопорядку та запобігання корупції. 

 

17.  

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 23.12.2020 

№7 «Про обрання постійної комісії з питань регуляторної 

політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг 

Запорізької міської ради та її голови». 

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради. 

 

18.  

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.01.2021 

№27 «Про утворення постійної комісії Запорізької міської ради з 

питань екології та обрання її голови та членів комісії». 

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської ради. 

 

19.  

Про надання допомоги Пендаку Д.С. на лікування дружини  

Пендак Т.П. (ПРОЄКТ №8.3).  

Доповідач: Зарва Валентин Михайлович - депутат міської ради від 

фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

16.02.2021 

20.  

Про надання допомоги Діденко Л.Я. на лікування (ПРОЄКТ №8.4). 

Доповідач: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції «НОВА ПОЛІТИКА».  

16.02.2021 

21.  

Про надання допомоги Щербасі І.Р. на лікування (ПРОЄКТ №8.5). 

Доповідач: Севальнєва Надія Олександрівна - депутат міської ради 

від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ».  

16.02.2021 

22.  

Про надання допомоги Дуловій Т.С. на лікування(ПРОЄКТ №8.6). 

Доповідач: Кіжнер Артур Олегович - депутат міської ради від 

фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

22.02.2021 
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23.  

Про надання допомоги Мосєйко Л.О. на лікування (ПРОЄКТ №8.7). 

Доповідач: Полюсов Василь Вячеславович - депутат міської ради від 

фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

22.02.2021 

24.  

Про надання допомоги Наметченко О.Є. на лікування чоловіка 

Наметченка О.В. (ПРОЄКТ №8.8). 

Доповідач: Зарва Валентин Михайлович - депутат міської ради від 

фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

22.02.2021 

25.  

Про надання допомоги Гребнєвій І.В. на лікування (ПРОЄКТ №8.9). 

Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

22.02.2021 

26.  

Про надання допомоги Серокліну В.А. на лікування (ПРОЄКТ №8.10). 

Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

22.02.2021 

27.  

Про надання допомоги Сироватці О.Г. на лікування (ПРОЄКТ №8.11). 

Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

22.02.2021 

28.  

Про надання допомоги Химич Н.С. на лікування доньки Химич В.П. 

(ПРОЄКТ №8.12). 

Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

22.02.2021 

29.  

Про надання допомоги Лубяниченко І.П. на лікування (ПРОЄКТ №8.13). 

Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

22.02.2021 

30.  

Про надання допомоги Ковбасі А.Г. на лікування (ПРОЄКТ №8.14). 

Доповідач: Огороднік Людмила Дмитрівна - депутат міської ради від 

фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

22.02.2021 

31.  

Про надання допомоги Поправці В.П. на лікування (ПРОЄКТ №8.15). 

Доповідач: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

22.02.2021 

32.  

Про надання допомоги Григор’євій В.І. на лікування (ПРОЄКТ №8.16). 

Доповідач: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

22.02.2021 

33.  

Про надання допомоги Шелест Л.В. на лікування (ПРОЄКТ №8.17). 

Доповідач: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 

ради від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

22.02.2021 

34.  

Про надання допомоги Яланській В.П. на лікування (ПРОЄКТ №8.18). 

Доповідач: Гладкий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції «СЛУГА НАРОДУ». 

22.02.2021 

35.  

Про надання допомоги Жиданкову В.А. на лікування. 

Доповідач: Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції «СЛУГА НАРОДУ». 
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36.  

Про надання допомоги Майдановій Н.Ю. на лікування. 

Доповідач: Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

 

37.  

Про надання допомоги Танченку С.В. на лікування матері Танченко Г.В. 

Доповідач: Васильчук Геннадій Миколайович - депутат міської ради 

від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

 

38.  

Про надання допомоги Акчуріній О.В. на лікування матері 

Шаталової Л.М. 

Доповідач: Журавель Сергій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

 

39.  

Про надання допомоги Завгородньому С.І. на лікування. 

Доповідач: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «НОВА ПОЛІТИКА». 

 

40.  

Про надання допомоги Зайцевій Л.І. на лікування доньки 

Зайцевої С.С. 

Доповідач: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «НОВА ПОЛІТИКА». 

 

41.  

Про надання допомоги Астраханцевій Н.Л. на лікування сина 

Астраханцева А.С. 

Доповідач: Полухін Володимир Федорович - депутат міської ради 

від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

 

42.  

Про надання допомоги Пірогову М.П. на лікування. 

Доповідач: Полухін Володимир Федорович - депутат міської ради 

від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

 

43.  

Про надання допомоги Скороходу К.В. на лікування дідуся 

Скорохода С.І. 

Доповідач: Ільченко Сергій Володимирович - депутат міської ради 

від фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

 

44.  

Про надання допомоги Сясіну В.П. на лікування. 

Доповідач: Пидорич Руслан Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «НОВА ПОЛІТИКА». 

 

45.  

Про надання допомоги Туркіну А.М. на лікування матері 

Туркіної Л.Г. 

Доповідач: Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

 

46.  

Про надання допомоги Щербатюк А.І. на лікування. 

Доповідач: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». 
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47.  

Про надання допомоги Соколенку П.В. на лікування доньки 

Соколенко О.П. 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». 

 

48.  

Про надання допомоги Фролікову Д.О. на лікування. 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». 

 

49.  

Про надання допомоги Солошенко О.І. на лікування батька Сніжка І.К. 

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

 

50.  

Про надання допомоги Алексеєнку К.О. на лікування. 

Доповідач: Пенчук Інна Леонідівна - депутат міської ради від фракції 

«СЛУГА НАРОДУ». 

 

 

 


