
ПРОЄКТ 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

шостої сесії міської ради 

восьмого скликання 

 

26.05.2021 

 

1.  Про секретаріат шостої сесії міської ради. 

Доповідач: Куртєв Анатолій Валентинович - секретар міської ради. 

2.  Про лічильну комісію шостої сесії міської ради. 

Доповідач: Куртєв Анатолій Валентинович - секретар міської ради. 

3.  Про редакційну комісію шостої сесії міської ради. 

Доповідач: Куртєв Анатолій Валентинович - секретар міської ради. 

4.  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) (ПРОЄКТ №21). 

Доповідач: Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

5.  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 №3). 

Доповідач: Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

6.  Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №31 (зі змінами) 

(ПРОЄКТ №19). 

Доповідач: Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

7.  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 №10) (варіант 2). 

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 
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8.  Про затвердження Програми збереження пам`яток культурної спадщини 

м.Запоріжжя на 2021-2023 роки (ПРОЄКТ №11). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

9.  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) (ПРОЄКТ №4).  

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

10.  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) (ПРОЄКТ №22). 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

11.  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 №23). 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

12.  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 №6) (варіант 2). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

13.  Про внесення змін до міської цільової програми запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

організація рятування на водах на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 28.12.2020 №38 (ПРОЄКТ №20). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

14.  Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя зовнішніх мереж тепло-, 

водопостачання та водовідведення по вул.Інститутській, 6 від 

акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПРОЄКТ №1). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 
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15.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення від 

приватного акціонерного товариства «Запорізький 

електровозоремонтний завод» (ПРОЄКТ №2). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

16.  Про надання дозволу гр.Шингур А.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Військбуд, 

поряд з церквою, навпроти території АТП по вул.Військбуд, 20-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (ПРОЄКТ №8.1). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

17.  Про відмову в наданні дозволу гр.Шингур А.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Військбуд, 

поряд з церквою, навпроти території АТП по вул.Військбуд, 20-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (ПРОЄКТ №8.2). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

18.  Про погодження інвестиційної програми поводження з побутовими 

відходами товариства з обмеженою відповідальністю «Вельтум-

Запоріжжя» на 2021 рік (ПРОЄКТ №5).  

Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

19.  Про відмову від першочергового права купівлі частин квартир спільного 

заселення за адресами: м.Запоріжжя, вул.Героїв 93-ї бригади, буд.48, 

вул.Воронезька, буд.30, вул.Фінальна, буд.8, вул.Історична,буд.39, 

вул.Сталеварів буд.30а,  Пархоменка,буд.16 (ПРОЄКТ №18) (варіант 2). 

Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

20.  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» (ПРОЄКТ №7). 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

21.  Про припинення юридичної особи комунального закладу «Інформаційно-

аналітичний центр медичної статистики департаменту охорони здоров’я 

Запорізької міської ради» шляхом ліквідації (ПРОЄКТ №9). 

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 
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22.  Про зміну найменувань та типів закладів дошкільної освіти (ПРОЄКТ №17).  

Доповідач: Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

23.  Про підтримку петиції щодо заборони політичної партії «ОПЗЖ» та 

«Партія Шарія» (ПРОЄКТ №12).  

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

24.  Про підтримку петиції щодо не підтримання петиції про заборону 

політичної партії «ОПЗЖ» та «Партія Шарія» (ПРОЄКТ №13). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

25.  Про присвоєння провулку в Дніпровському районі міста Запоріжжя 

назви «Балковий» (ПРОЄКТ №14).  

Доповідач: Змієнко Віталій Валерійович - голова районної адміністрації 

міської ради по Дніпровському району  

26.  Про скасування рішення Запорізької міської ради від 05.07.2006 №16 

«Про проголошення території міста Запоріжжя - територією без НАТО» 

(ПРОЄКТ №15). 

Доповідач: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». 

27.  Різне.  

 



 

 

 

 
 

 

Додаткові питання, 

які плануються для включення до порядку денного 

шостої сесії міської ради восьмого скликання 

від 26.05.2021 
 

 

 

 

 

 
 

 

1.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 №38 «Про 

затвердження міської цільової програми «Реалізація проєктів з розвитку 

міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації 

«IFC» на 2020-2022 роки» (ПРОЄКТ №27). 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

2.  Про реорганізацію юридичної особи - Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №8» шляхом 

приєднання до Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» (ПРОЄКТ №26). 

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

3.  Про впорядкування об'єктів електроенергетики, розташованих на території 

Заводського району (ПРОЄКТ №29). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

4.  Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області системи рентгенівської діагностичної 

Calipso F MTOes (ПРОЄКТ №28). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

5.  Про підтримку електронної петиції №6560 щодо введення мораторію на 

підвищення тарифів та низки інших питань у сфері транспорту (ПРОЄКТ №31). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

6.  Про підтримку електронної петиції №6661 щодо незгоди з підвищенням цін 

на проїзд у громадському транспорті (ПРОЄКТ №32). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

7.  Про підтримку електронної петиції №6561 «Петиція щодо введення пільги на 

проїзд для студентів в муніципальному транспорті» (ПРОЄКТ №35). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

8.  Про втрату чинності рішення міської ради від 24.06.2020 №39 (ПРОЄКТ №43). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 
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9.  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 №44). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

10.  Про затвердження переліку об’єктів права комунальної власності 

м.Запоріжжя, що підлягають приватизації (ПРОЄКТ №48). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

11.  Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (ПРОЄКТ №46). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

12.  Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (п.1-п.71) (ПРОЄКТ №47). 

Доповідач: Таран Роман Олегович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради. 

13.  Про не підтримку електронної петиції щодо ініціювання перевірки та 

позбавлення права на управління будинками керуючої компанії ТОВ 

«Місто для людей Запоріжжя» (ПРОЄКТ №36). 

Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

14.  Про підтримання електронної петиції щодо збереження набору до перших 

класів колегіуму «Елінт» м.Запоріжжя (ПРОЄКТ №39). 

Доповідач: Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

15.  Про підтримання електронної петиції щодо відновлення території перед 

Запорізьким багатопрофільним ліцеєм №99 Запорізької міської ради 

Запорізької області (ПРОЄКТ №40). 

Доповідач: Васюк Анатолій Григорович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

16.  Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через філії 

Центру надання адміністративних послуг у м.Запоріжжя (ПРОЄКТ №34). 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

17.  Про прийняття обладнання до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя (ПРОЄКТ №33). 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 
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18.  Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.04.2016 №36 

«Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну 

чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів» зі 

змінами (ПРОЄКТ №30). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

19.  Про затвердження розпорядження міського голови (ПРОЄКТ №45). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

20.  Про звернення депутатів Запорізької міської ради восьмого скликання до 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

фінансової стабільності у сфері надання комунальних послуг (ПРОЄКТ №41). 

Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

21.  Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Запорізької обласної 

ради щодо розробки та прийняття обласної програми боротьби з 

карантинними рослинами (ПРОЄКТ №37). 

Доповідач: Севальнєва Надія Олександрівна - голова постійної комісії 

міської ради з питань екології. 

22.  Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Кабінету Міністрів 

України щодо розробки та впровадження державної програми боротьби з 

карантинними рослинами (ПРОЄКТ №38). 

Доповідач: Доповідач: Севальнєва Надія Олександрівна - голова 

постійної комісії міської ради з питань екології. 

23.  Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Державної податкової 

служби України щодо розгляду та прийняття заходів відносно 

недотримання ГУ ДПС у Запорізькій області законодавства України 

(ПРОЄКТ №42). 

Доповідач: Харченко Регіна Владиславівна - депутат міської ради від 

фракції «СЛУГА НАРОДУ». 

24.  Про передачу в оренду без проведення аукціону нерухомого майна права 

комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя по 

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

обласним союзом промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» 

(ПРОЄКТ №25). 

Доповідач: Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

25.  Про надання допомоги Кондрашовій С.І. на лікування (ПРОЄКТ №16.1). 

Доповідач: Тлєуш Віктор Махмутович - депутат міської ради від фракції 

«СЛУГА НАРОДУ». 

26.  Про надання допомоги Безпалих С.А. на лікування сина Безпалих Д.О. 

(ПРОЄКТ №16.2). 

Доповідач: Тлєуш Віктор Махмутович - депутат міської ради від фракції 

«СЛУГА НАРОДУ». 
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27.  Про надання допомоги Агаповій В.О. на лікування (ПРОЄКТ №16.3). 

Доповідач: Тлєуш Віктор Махмутович - депутат міської ради від фракції 

«СЛУГА НАРОДУ». 

28.  Про надання допомоги Андросовій І.В. на лікування сина Андросова І.П. 

(ПРОЄКТ №16.4). 

Доповідач: Тлєуш Віктор Махмутович - депутат міської ради від фракції 

«СЛУГА НАРОДУ». 

29.  Про надання допомоги Єльцовій Т.М. на лікування (ПРОЄКТ №16.5). 

Доповідач: Тлєуш Віктор Махмутович - депутат міської ради від фракції 

«СЛУГА НАРОДУ». 

30.  Про надання допомоги Яковлєвій В.А. на лікування сина Яковлєва І.А. 

(ПРОЄКТ №16.6). 

Доповідач: Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

31.  Про надання допомоги Забілі А.Ю. на лікування доньки Миронюк М.К. 

(ПРОЄКТ №16.7). 

Доповідач: Тлєуш Віктор Махмутович - депутат міської ради від фракції 

«СЛУГА НАРОДУ». 

32.  Про надання допомоги Білозору І.П. на лікування (ПРОЄКТ №16.8). 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». 

33.  Про надання допомоги Фатєєву В.О. на лікування (ПРОЄКТ №16.9). 

Доповідач: Зарва Валентин Михайлович - депутат міської ради від фракції 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

34.  Про надання допомоги Кобець Г.В. на лікування матері Кобець О.М. 

(ПРОЄКТ №16.10). 

Доповідач: Зарва Валентин Михайлович - депутат міської ради від фракції 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

35.  Про надання допомоги Бартащуку С.А. на лікування дружини Бартащук К.М. 

(ПРОЄКТ №16.11). 

Доповідач: Несмашний Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

36.  Про надання допомоги Кущевському С.Ю. на лікування (ПРОЄКТ 

№16.12). 

Доповідач: Несмашний Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

37.  Про надання допомоги Радченко О.А. на лікування (ПРОЄКТ №16.13). 

Доповідач: Несмашний Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

38.  Про надання допомоги Деркаченко О.В. на лікування (ПРОЄКТ №16.14). 

Доповідач: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від фракції 

«НОВА ПОЛІТИКА». 
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39.  Про надання допомоги Проценко М.С. на лікування сина Проценка Н.В. 

(ПРОЄКТ №16.15). 

Доповідач: Лоцман Сергій Леонідович - депутат міської ради від фракції 

«НОВА ПОЛІТИКА». 

40.  Про надання допомоги Литвин І.А. на лікування (ПРОЄКТ №16.16). 

Доповідач: Федоров Олександр Сергійович - депутат міської ради від 

фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». 

41.  Про надання допомоги Бордуновій І.О. на лікування чоловіка 

Бордунова С.Г. (ПРОЄКТ №16.17). 

Доповідач: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». 

42.  Про надання допомоги Абовяну Ж.А. на лікування (ПРОЄКТ №16.18). 

Доповідач: Власова Наталія Федорівна - депутат міської ради від фракції 

«НОВА ПОЛІТИКА». 

43.  Про надання допомоги Овсянікову Ф.Ф. на лікування (ПРОЄКТ №16.19). 

Доповідач: Шумейко Пелагея Андріївна - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

44.  Про надання допомоги Ткаченку І.В. на лікування (ПРОЄКТ №16.20). 

Доповідач: Гладкий Дмитро Вікторович - депутат міської ради від фракції 

«СЛУГА НАРОДУ». 

45.  Про надання допомоги Руденко М.О. на лікування (ПРОЄКТ №16.21). 

Доповідач: Севальнєва Надія Олександрівна - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

46.  Про надання допомоги Удекву К.М. на лікування сина Удекву Т.Б. 

(ПРОЄКТ №16.22). 

Доповідач: Яковлєва Віталіна Антонівна - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

47.  Про надання допомоги Ревенок К.В. на лікування чоловіка Ревенка Є.В. 

(ПРОЄКТ №16.23). 

Доповідач: Полухін Володимир Федорович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

48.  Про надання допомоги Клименюку О.В. на лікування доньки Клименюк Н.О. 

(ПРОЄКТ №16.24). 

Доповідач: Гордієнко Ольга Федорівна - депутат міської ради від фракції 

«СЛУГА НАРОДУ». 

49.  Про надання допомоги Начальній Т.І. на лікування (ПРОЄКТ №16.25). 

Доповідач: Гордієнко Ольга Федорівна - депутат міської ради від фракції 

«СЛУГА НАРОДУ». 

50.  Про надання допомоги Денисенку О.О. на лікування дружини Денисенко Н.М. 

Доповідач: Яковлєва Віталіна Антонівна - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

51.  Про надання допомоги Керімовій І.М. на лікування сина Керімова А.З. 

Доповідач: Філас Віктор Миколайович - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ». 
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52.  Про надання допомоги Максименко М.Л. на лікування доньки Максименко Т.Ю. 

Доповідач: Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

53.  Про надання допомоги Мисливцю А.І. на лікування. 

Доповідач: Прозапас Валерій Миколайович - депутат міської ради від 

фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ». 

54.  Про надання допомоги Паталах Л.І. на лікування. 

Доповідач: Ільченко Сергій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

55.  Про надання допомоги Порвіній І.М. на лікування. 

Доповідач: Лісова Марина Миколаївна - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

56.  Про надання допомоги Пруглу Г.В. на лікування. 

Доповідач: Нікулін Сергій Анатолійович - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

57.  Про надання допомоги Сергієнкову Є.П. на лікування підопічної 

Сергієнкової С.О. 

Доповідач: Лісова Марина Миколаївна - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ». 

58.  Про надання допомоги Сопіній Н.Д. на лікування. 

Доповідач: Скирта Олександр Михайлович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

59.  Про надання допомоги Туманян Т.С. на лікування сина Туманяна Н.В. 

Доповідач: Філас Віктор Миколайович - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

60.  Про надання допомоги Хайбулаєву Е.Р. на лікування. 

Доповідач: Філас Віктор Миколайович - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

61.  Про надання допомоги Сороці Г.Г. на лікування. 

Доповідач: Шумейко Пелагея Андріївна - депутат міської ради від фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

62.  Про надання допомоги Бойченко Ю.В. на лікування сина Бойченка А.Г. 

Доповідач: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради від 

фракції «НОВА ПОЛІТИКА». 

63.  Про надання допомоги Тандурі Є.В. на лікування матері Тандури Г.О. 

Доповідач: Молчанов Михайло Миколайович - депутат міської ради від 

фракції «НОВА ПОЛІТИКА». 

64.  Про надання допомоги Казанцеву О.І. на лікування. 

Доповідач: Скирта Олександр Михайлович - депутат міської ради від 

фракції «ПАРТІЯ ШАРІЯ». 
 


