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УКРАЇНА  

 ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206  
 

 ПРОТОКОЛ   №1  

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

м.Запоріжжя 25.01.2022 

  

  початок засідання    14:00       

  закінчення засідання    14:45       

  

 Взяли участь у засіданні  
(із складу виконавчого комітету Запорізької міської ради) 

   

Куртєв А.В. - секретар міської ради   
  

Власюк О.О. - перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради   

  

Васюк А.Г. - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради   

  

Гординський В.Г. - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради   

  

П'ятницький А.В. - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради   

  

Голтвенко О.В. - керуючий справами виконкому ради   
  

Малиш В.І. - радник міського голови   
  

Бережний А.В. - особа, затверджена до складу  виконавчого комітету 
Запорізької міської ради   

Габуєв Г.Ю. - особа, затверджена до складу  виконавчого комітету 
Запорізької міської ради   

  

Діордієв О.С. - особа, затверджена до складу  виконавчого комітету 
Запорізької міської ради   

  

Кордупа М.В. - особа, затверджена до складу  виконавчого комітету 
Запорізької міської ради   

  

Малиш А.М. - особа, затверджена до складу  виконавчого комітету 
Запорізької міської ради   

  

Матвієнко П.Д. - особа, затверджена до складу  виконавчого комітету 
Запорізької міської ради  
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Рильський В.В. - особа, затверджена до складу  виконавчого комітету 

Запорізької міської ради   
  

Розумович А.І. - особа, затверджена до складу  виконавчого комітету 
Запорізької міської ради   

  

Ярмощук М.А. - особа, затверджена до складу  виконавчого комітету 
Запорізької міської ради   

  

   

 Із складу виконавчого комітету Запорізької міської ради були відсутні на 

засіданні  

 Кисіль В.В. - відпустка 

 Нікіфоров О.В. - відпустка 

 Давітян С.В. - відрядження 
 

Запрошені на засідання виконавчого комітету міської ради 

Буряк О.М.    - голова Запорізької районної державної адміністрації  
Запорізької області 

 

 Керівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та 

організацій  
  

Бондаренко О.О.    - голова ліквідаційної комісії інспекції з благоустрою 
Запорізької міської ради (13)   

   

Бушов А.А.    - директор КП "Управління капітального будівництва" (12)   
  

Забутний О.П.    - директор департаменту комунальної власності та 
приватизації Запорізької міської ради (5)   

  

Закальський В.О.    - начальник управління з питань попередження 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Запорізької міської ради (7)   

  

Золотарьов Г.А.    - начальник управління з питань екологічної безпеки 
Запорізької міської ради (11)   

  

Круподера Т.В.    - начальник управління соціального захисту населення 
Запорізької міської ради (9)   

  

Кухарєв О.О.    - заступник начальника управління-начальник відділу по 
організації роботи з установами транспорту та зв'язку  
управління з питань транспортного забезпечення та 
зв'язку Запорізької міської ради (2)   

  

Лазарчук О.Л.    - заступник директора департаменту з управління 
житлово-комунальним господарством Запорізької міської 
ради (4)   

  

Маковей С.А.    - голова ліквідаційної комісії департаменту правового 
забезпечення Запорізької міської ради    

  

Новак Н.В.    - директор департаменту економічного розвитку 
Запорізької міської ради (1)   

  

Плетінь В.В.    - заступник начальника відділу координації 
правоохоронних органів виконкому ради (15)   
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Погребняк Ю.В.    - перший заступник директора департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради (10) 

  

Сиворакша Н.С.    - начальник служби (управління) у справах дітей 
Запорізької міської ради (8)   

  

Тендітник Л.В.    - заступник директора департаменту-заступнику головного 
архітектора міста-начальник відділу планування та 
забудови міста департаменту архітектури та 
містобудування Запорізької міської ради (6) 

  

Топчій І.Ф.    - заступник директора департаменту фінансової та 
бюджетної політики Запорізької міської ради (3)   

   

 Працівники виконкому ради  
  

Савенко О.В.    - заступник керуючого справами виконкому ради - 
начальник відділу організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради    

  

Борисенко Т.А.    - заступник начальника загального відділу виконкому ради    
  

Діденко Г.М.    - головний спеціаліст загального відділу виконкому ради    
  

   

  Порядок денний  

   

 1. Про створення Ради стратегічного розвитку Запорізької міської територіальної 
громади  
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Новак Н.В. - директор департаменту економічного розвитку 
Запорізької міської ради   

  

 2. Про перевезення мешканців міста Запоріжжя до садово-городніх ділянок у 
сезон 2022 року 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Кухарєв О.О. - заступник начальника управління-начальник 
відділу по організації роботи з установами транспорту та зв'язку  
управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку 
Запорізької міської ради   

  

 3. Питання департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської 
ради 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Топчій І.Ф. - заступник директора департаменту фінансової та 
бюджетної політики Запорізької міської ради   

  

 4. Питання департаменту з управління житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Лазарчук О.Л. - заступник директора департаменту з управління 
житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради   

  

 5. Питання департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької 
міської ради 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Забутний О.П. - директор департаменту комунальної власності 
та приватизації Запорізької міської ради   
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 6. Питання департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Тендітник Л.В. - заступник директора департаменту - 
заступнику головного архітектора міста - начальник відділу 
планування та забудови міста департаменту архітектури та 
містобудування Запорізької міської ради   

  

 7. Питання управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Запорізької міської ради 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Закальський В.О. - начальник управління з питань 
попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Запорізької міської ради   

  

 8. Питання служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Сиворакша Н.С. - начальник служби (управління) у справах 
дітей Запорізької міської ради   

  

 9. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 
29.03.2021 № 107 "Про створення районних комісій з розгляду заяв щодо 
звільнення громадян від плати за соціальні послуги" 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Круподера Т.В. - начальник управління соціального захисту 
населення Запорізької міської ради   

  

 10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
від 28.09.2021 № 348 "Про затвердження мережі закладів загальної середньої 
освіти усіх типів, класів, груп подовженого дня, закладів дошкільної та 
позашкільної освіти на 2021-2022  навчальний рік" 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Погребняк Ю.В. - перший заступник директора департаменту 
освіти і науки Запорізької міської ради   

  

 11. Питання управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Золотарьов Г.А. - начальник управління з питань екологічної 
безпеки Запорізької міської ради   

  

 12. Питання КП "Управління капітального будівництва" 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Бушов А.А. - директор КП "Управління капітального 
будівництва"   

  

 13. Питання Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Бондаренко О.О. - голова ліквідаційної комісії інспекції з 
благоустрою Запорізької міської ради   

  

 14. Про подання щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних 
виборчих дільниць, утворених на постійній основі в місті Запоріжжі 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Савенко О.В. - заступник керуючого справами виконкому 
ради-начальник відділу організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради   

  

 15. Про узгодження статуту ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ 
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ "ОСТРОГ-ЗАПОРІЖЖЯ" 
  

ДОПОВІДАЄ:    

    

Плетінь В.В. - заступник начальника відділу координації роботи 
правоохоронних органів виконавчого комітету Запорізької 
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міської ради   

  

   

  

СЛУХАЛИ: Куртєва Анатолія Валентиновича: Сьогодні на засіданні 
виконкому міської ради присутня більшість складу 
виконавчого комітету міської ради -16 осіб, що дозволяє 
розпочати засідання виконавчого комітету. 

   

 Відповідно до Регламенту роботи виконавчого комітету 
міської ради необхідно проголосувати за здійснення 
звуко - та відеозапису засідання виконавчого комітету 
міської ради. 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за -16, проти-0, утрималось-0 

ВИРІШИЛИ: Проводити звуко- та відеозапис засідання виконавчого 
комітету міської ради. 

   

СЛУХАЛИ: Куртєва А.В. На розгляд внесено 102 проєкти рішень.  
До порядку денного пропонується включити питання, які 
стосуються життєзабезпечення міста та належного 
функціонування виконавчих органів міської ради, без 
дотримання 10-денного строку оприлюднення проектів 
цих рішень, як такі, що потребують невідкладного 
розгляду, а саме: проєкти рішень, перелік яких вам 
надано окремо.  
Хто за дані пропозиції прошу голосувати. 

   

  РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за -16, проти-0, утрималось-0 

   

ВИРІШИЛИ: Погодитись з пропозиціями формування порядку 
денного. 

   

СЛУХАЛИ: Куртєва А.В. У кого є пропозиції або доповнення до 
порядку денного? Якщо немає пропозицій, доповнень, 
зауважень  голосуємо за порядок денний в цілому.  

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за -16, проти-0, утрималось-0  

   

ВИРІШИЛИ: Порядок денний прийнято в цілому.  
   
  

1. СЛУХАЛИ: Про створення Ради стратегічного розвитку Запорізької 
міської територіальної громади 

   

ДОПОВІДАЧ: Новак Н.В. - директор департаменту економічного 
розвитку Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Малиш А.М., Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№10, додається) 
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2. СЛУХАЛИ: 

 
 
 
Про перевезення мешканців міста Запоріжжя до 
садово-городніх ділянок у сезон 2022 року  

   

ДОПОВІДАЧ: Кухарєв О.О.- заступник начальника управління - 
начальник відділу по організації роботи з установами 
транспорту та зв'язку управління з питань транспортного 
забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№11, додається) 
 

3.СЛУХАЛИ: Питання департаменту фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради 

    

3.1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 29.09.2021 № 367 "Про 
встановлення товариству з обмеженою відповідальністю 
"Сіті Град Пром" тарифів на теплову енергію, вироблену 
на установках з використанням альтернативних джерел 
енергії, для потреб населення, бюджетних установ та 
інших споживачів у м. Запоріжжі" 

   

ДОПОВІДАЧ: Топчій І.Ф. - заступник директора департаменту 
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської 
ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Кордупа М.В., Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№12, додається) 
    

3.2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 29.09.2021 № 366 "Про 
встановлення товариству з обмеженою відповідальністю 
"Енергоспецінвест Комфорт" тарифів на теплову енергію, 
вироблену на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, для потреб населення, 
бюджетних установ та інших споживачів у м. Запоріжжі" 

   

ДОПОВІДАЧ: Топчій І.Ф. - заступник директора департаменту 
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської 
ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Кордупа М.В., Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№13, додається) 
    

3.3. СЛУХАЛИ: Про встановлення товариству з обмеженою 
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відповідальністю "ТЕПЛОСЕРВІС-ЗТ" тарифу на 
виробництво теплової енергії на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії для потреб 
установ та організацій, що фінансуються з державного чи   
місцевого бюджету, у м. Запоріжжя 

   

ДОПОВІДАЧ: Топчій І.Ф. - заступник директора департаменту 
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської 
ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№14, додається) 
   

  

4. СЛУХАЛИ: Питання департаменту з управління житлово - 
комунальним господарством Запорізької міської ради 

   

ДОПОВІДАЧ: Лазарчук О.Л. - заступник директора департаменту з 
управління житлово-комунальним господарством 
Запорізької міської ради 

   

СЛУХАЛИ: Куртєва А.В. На розгляд внесено блок проєктів рішень з 
питань щодо:   
    відселення 2 - х родин із непридатних до проживання 
житлових будинків по вул.Севастопольській, 14; 
Посадочній,17; 
     надання дитячому будинку сімейного типу 
Поваляєвої І.В. житлового булинку по вул.Вишневій…; 
     виділення  2-х квартир для розподілу внутріщньо 
переміщенним особам; 
     а також розподілу службової житлової площі 
Головного управління Нацполіції в Запорізькій області, 
КП «Наше місто»; 
     включення квартир до числа службової житлової 
площі Служби безпеки України в Запорізькій області. 
 
Чи є питання до проєктів рішень? Чи потрібна доповідь? 
Якщо немає необхідності доповідати пропоную 
проголосувати за ці проєкти рішень блоком. 
 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ ЗА 

ПРОЦЕДУРУ 

БЛОКОМ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ 

ПО СУТІ 

КОЖНОГО 

ПИТАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняті (№15/1 - 15/13, додаються) 
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 Про оформлення ордерів мешканцям житлового будинку 
по вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка, буд.21/32 
м.Запоріжжя за фактом проживання  

   

 Про оформлення службового ордеру на квартиру №11 по 
вул.Криворізькій, буд.35 військовослужбовцю військової 
частини А1978 

   

 Про надання житлової площі по вул.Центральній, буд.3 
кв.78 для відселення родини із непридатного до 
проживання житлового будинку по вул.Севастопольській, 
буд.14 кв.3  

   

 Про надання житлової площі по вул.Історичній, буд.73А 
кв.45 для відселення родини із аварійного житлового 
будинку по вул.Посадочній, буд.17  

   

 Про надання дитячому будинку сімейного типу 
Поваляєвої І.В. житлового будинку по вул.Вишневій, 
буд… м.Запоріжжя  

   

 Про затвердження наказу Головного управління 
Національної поліції в Запорізькій області щодо 
розподілу службової двокімнатної квартири №118 по 
вул.Запорозького козацтва, буд.33 

   

 Про затвердження наказу Головного управління 
Національної поліції в Запорізькій області щодо 
розподілу службової двокімнатної квартири №57 по 
вул.Василя Сергієнка, буд.28 

   

 Про затвердження наказу комунального підприємства 
"Наше місто" Запорізької міської ради щодо розподілу 
службової двокімнатної квартири по вул.Патріотичній, 
буд.60 кв.42 

   

 Про включення квартир по вул.Щасливій, буд… кв…, по 
вул.Запорізькій, буд… кв… та по вул.Пархоменка, буд… 
кв… до числа службової житлової площі Управління 
Служби безпеки України в Запорізькій області 

   

 Про включення квартир по вул.Маршала Судця, буд.3 
кв.32 та по пров.Явірному, буд.8 кв.4 до фонду житла для 
тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в 
м.Запоріжжя 

   

 Про виділення кімнати в двокімнатній квартирі №56 
вул.Українській, буд.2 районній адміністрації Запорізької 
міської ради по Олександрівському району на чергу 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

   

 Про виключення однокімнатної квартири №132 по 
вул.Волгоградській буд.26 із числа службової житлової 
площі прокуратури Запорізької області 

   

 Про виключення двокімнатної квартири №5-А по 
вул.Трегубова, буд.27 із числа службової житлової площі 

   
  

5.СЛУХАЛИ: Питання департаменту комунальної власності та 
приватизації Запорізької міської ради 

   



9 

ДОПОВІДАЧ: Забутний О.П. - директор департаменту комунальної 
власності та приватизації Запорізької міської ради 

   

5.1. СЛУХАЛИ: Куртєва А.В. На розгляд внесено блок проєктів рішень з 
питань щодо передачі майна  комунальної власності в 
господарське відання КП “Запорізьке міське інвестиційне 
агентство”, КНП “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №9”, відділу охорони культурної спадщини 
міської ради та надання дозволу на списання майна, яке 
перебуває в оперативному управлінні районної 
адміністрації Запорізької міської ради по Заводському 
району. 
Чи є питання до проєктів рішень? Чи потрібна доповідь? 
Якщо немає необхідності доповідати пропоную 
проголосувати за ці проєкти рішень блоком. 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ ЗА 

ПРОЦЕДУРУ 

БЛОКОМ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ 

ПО СУТІ 

КОЖНОГО 

ПИТАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняті (№16/1 - 16/4, додаються) 
   

 Про передачу майна комунальної власності в 
господарське відання комунальному підприємству 
"Запорізьке міське інвестиційне агентство" 

   

 Про передачу майна комунальної власності в оперативне 
управління комунальному некомерційному підприємству 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №9" 

   

 Про передачу майна комунальної власності в оперативне 
управління відділу охорони культурної спадщини 
Запорізької міської ради  

   

 Про списання майна комунальної власності, яке 
перебуває в оперативному управлінні районної 
адміністрації Запорізької міської ради по Заводському 
району 

    

5.2. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 01.08.2011 № 342 "Про 
затвердження Положення про порядок визначення витрат 
орендаря на поліпшення орендованого майна та умов їх 
компенсації" (зі змінами) 

   

ДОПОВІДАЧ: Забутний О.П. - директор департаменту комунальної 
власності та приватизації Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ за - 16, проти - 0, утрималось - 0 
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ГОЛОСУВАННЯ: 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№17, додається) 
   
  

5.3. СЛУХАЛИ: Куртєва А.В. Переходимо до розгляду проєктів рішень з 
питань реклами. 
На розгляд внесено 10 проєктів рішень, з них:  
2 - про надання дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами; 
8 - про продовження строку дії дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами. 
 
Чи є питання до проєктів рішень? Чи потрібна доповідь? 
Якщо немає необхідності доповідати пропоную 
проголосувати за ці проєкти рішень блоком. 
 

ВИСТУПИЛИ: Малиш А.М. повідомив про конфлікт інтересів та не брав 
участі у голосуванні за блок проєктів рішень виконавчого 
комітету міської ради з питань реклами 

   

     

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ ЗА 

ПРОЦЕДУРУ 

БЛОКОМ: 

за - 15, проти - 0, утрималось - 0 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ 

ПО СУТІ 

КОЖНОГО  

ПИТАННЯ: 

за - 15, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняті (№18/1 - 18/10, додаються) 
   

 Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 
"Ніко Істлайн Запоріжжя" дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами 

   

 Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 
"АТБ-Маркет" дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами 

   

 Про продовження товариству з обмеженою 
відповідальністю "Декада" строку дії дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами 

   

 Про продовження товариству з обмеженою 
відповідальністю "Шоколад" строку дії дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами 

   

 Про продовження товариству з додатковою 
відповідальністю "Торговельно-виробничий центр 
"Україна" строку дії дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами 

   

 Про продовження фізичній особі-підприємцю Крючкову 
Юрію Анатолійовичу строку дії дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 
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 Про продовження  підприємству з іноземними 
інвестиціями "МакДональдз Юкрейн ЛТД" строку дії 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

   

 Про продовження акціонерному товариству "Мотор Січ" 
строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

   

 Про продовження товариству з обмеженою 
відповідальністю "Ремс" строку дії дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами 

   

 Про продовження приватному підприємству "Штріх" 
строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

    

6.СЛУХАЛИ: Питання департаменту архітектури та містобудування 
Запорізької міської ради 

   

ДОПОВІДАЧ: Тендітник Л.В. - заступник директора департаменту - 
заступнику головного архітектора міста - начальник 
відділу планування та забудови міста департаменту 
архітектури та містобудування Запорізької міської ради 

   

6.1. СЛУХАЛИ: Куртєва А.В. На розгляд внесено 2 проєкти рішень з 
питань щодо анулювання паспортів прив’язки тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності. 
Чи є питання до проєктів рішень? Чи потрібна доповідь? 
Якщо немає необхідності доповідати пропоную 
проголосувати за ці проєкти рішень  блоком. 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ ЗА 

ПРОЦЕДУРУ 

БЛОКОМ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ 

ПО СУТІ 

КОЖНОГО 

ПИТАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняті (№19/1 - 19/2, додаються) 
   

 Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності, 
зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 02.10.2019 
за номером ТС-Ш-327/1868  

   

 Про анулювання паспорту прив'язки тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності, 
зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 04.12.2017  
№ТС-Х-282/1471 та від 21.12.2017 № ТС-Х-288/1529  

    

6.2. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви Олександра ПЕЙЧЕВА щодо 
переведення дачного (садового) будинку у жилий 
будинок 

   

ДОПОВІДАЧ: Тендітник Л.В. - заступник директора департаменту - 
заступнику головного архітектора міста - начальник 
відділу планування та забудови міста департаменту 
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архітектури та містобудування Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Діордієв О.С., Малиш А.М., Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№20, додається) 
 

7.СЛУХАЛИ: Питання управління з питань попередження 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Запорізької міської ради 

    

7.1. СЛУХАЛИ: Про відпуск палива з місцевого матеріального резерву 
   

ДОПОВІДАЧ: Закальський В.О. - начальник управління з питань 
попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№21, додається) 
   
  

7.2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 28.01.2016 №9 "Про створення місцевої 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя, затвердження її 
складу та Положення" (зі змінами) 

   

ДОПОВІДАЧ: Закальський В.О. - начальник управління з питань 
попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№22, додається) 
 

8.СЛУХАЛИ: Питання служби (управління) у справах дітей Запорізької 
міської ради 

    

8.1. СЛУХАЛИ: Про затвердження положень  
   

ДОПОВІДАЧ: Сиворакша Н.С. - начальник служби (управління) у 
справах дітей Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Малиш А.М., Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№23, додається) 
   
  

8.2. СЛУХАЛИ: Куртєва А.В. На розгляд внесено 32 проєкти рішень, з 
них: 
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23 - з питань щодо надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, та статусу дитини-сироти; 
2 - з питань щодо втрати статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, у зв’язку з усиновленням; 
1 - про влаштування малолітньої дитини до обласного 
будинка дитини «Сонечко»;  
4 - про продовження строку перебування  дітей  в 
комунальних закладах  Бердянської та  Гуляйпільської 
загальноосвітних санаторних школах-інтернатах;  
1 - про створення дитячого будинку сімейного типу 
Поваляєвої Ірини Володимирівни; 
1- про вибуття … з дитячого будинку сімейного типу у 
зв’язку з досягненням повноліття. 
 
Чи є питання до проєктів рішень? Чи потрібна доповідь? 
Якщо немає необхідності доповідати пропоную 
проголосувати за ці проєкти рішень блоком. 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ ЗА 

ПРОЦЕДУРУ 

БЛОКОМ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ 

ПО СУТІ 

КОЖНОГО 

ПИТАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняті (№24/1 - 24/32, додаються) 

 В наступних назвах рішень виконавчого комітета 
міської ради, які підготовлені службой (управлінням) 
у справах дітей міської ради, для захисту 
конфіденційної інформації видалені прізвища,  ім’я, 
по батькові дітей, відносно яких прийняті дані 
рішення. 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 
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 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про надання статусу дитини-сироти … 
   

 Про надання статусу дитини-сироти … 
   

 Про надання статусу дитини-сироти…  
   

 Про надання статусу дитини-сироти  
   

 Про влаштування малолітньої дитини … до КУ 
"Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини 
"Сонечко"" ЗОР 

   

 Про продовження строку перебування малолітнього … в 
КЗ "Бердянська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради 

   

 Про продовження строку перебування малолітньої … в 
КЗ "Бердянська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради 

   

 Про продовження строку перебування малолітньої … в 
КЗ "Бердянська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради 

   

 Про продовження строку перебування неповнолітньої … 
в КЗ "Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня  
школа-інтернат" Запорізької обласної ради 

   

 Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 

   

 Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, … 
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 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 23.11.2021 №430/9 "Про 
надання статусу дитини-сироти …" 

   

 Про створення дитячого будинку сімейного типу 
Поваляєвої Ірини Володимирівни 

   

 Про вибуття … з дитячого будинку сімейного типу 
    

9. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 29.03.2021 № 107 "Про 
створення районних комісій з розгляду заяв щодо 
звільнення громадян від плати за соціальні послуги" 

   

ДОПОВІДАЧ: Круподера Т.В. - начальник управління соціального 
захисту населення Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№25, додається) 
   

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 28.09.2021 № 348 "Про 
затвердження мережі закладів загальної середньої освіти 
усіх типів, класів, груп подовженого дня, закладів 
дошкільної та позашкільної освіти на 2021-2022  
навчальний рік" 

   

ДОПОВІДАЧ: Погребняк Ю.В. - перший заступник директора 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Матвієнко П.Д., Васюк А.Г., Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№26, додається) 
 

11.СЛУХАЛИ: Питання управління з питань екологічної безпеки 
Запорізької міської ради 

    

11.1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 12.07.2016 № 375 "Про 
оформлення документів на видалення зелених насаджень" 

   

ДОПОВІДАЧ: Золотарьов Г.А. - начальник управління з питань 
екологічної безпеки Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Малиш А.М., Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№27, додається) 
    

11.2. СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів споживання води для потреб 
споживачів комунального підприємства "Водоканал" на 
2022 рік 
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ДОПОВІДАЧ: Золотарьов Г.А. - начальник управління з питань 
екологічної безпеки Запорізької міської ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№28, додається) 
    

12. СЛУХАЛИ: Питання КП "Управління капітального будівництва" 
   

ДОПОВІДАЧ: Бушов А.А. - директор КП "Управління капітального 
будівництва" 

   

СЛУХАЛИ: Куртєва А.В. На розгляд внесено 2 проєкти рішень  з 
питань щодо передачі комунальним підприємством 
«Управління капітального будівництва» витрат міського 
бюджету в господарське відання КП  
«Запоріжміськсвітло» та  департаменту освіти і науки 
міської ради.  
Чи є питання до проєктів рішень? Чи потрібна доповідь? 
Якщо немає необхідності доповідати пропоную 
проголосувати за ці проєкти рішень блоком. 
 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ ЗА 

ПРОЦЕДУРУ 

БЛОКОМ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ 

ПО СУТІ 

КОЖНОГО 

ПИТАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняті (№29/1 - 29/2, додаються) 
   

 Про передачу частини витрат міського бюджету на 
улаштування мереж  зовнішнього освітлення 
шляхопроводу по проспекту Металургів 

   

 Про передачу витрат міського бюджету по об'єкту 
"Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу 
№1 по вул.Українська, 59 м.Запоріжжя" 
 

13.СЛУХАЛИ: Питання Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради 
    

   

ДОПОВІДАЧ: Бондаренко О.О. - голова ліквідаційної комісії Інспекції з 
благоустрою Запорізької міської ради 

13.1. СЛУХАЛИ: Куртєва А.В. На розгляд внесено блок проєктів рішень з 
питань щодо  усунення наслідків порушень Правил 
благоустрою території міста Запоріжжя шляхом 
демонтажу об’єктів, встановлених без відповідних 
дозвільних документів, та скасування 2-х раніше 
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прийнятих рішень. 
Чи є питання до проєктів рішень? Чи потрібна доповідь? 
Якщо немає необхідності доповідати пропоную 
проголосувати за ці проєкти рішень блоком. 

   

ВИСТУПИЛИ: Кордупа М.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ ЗА 

ПРОЦЕДУРУ 

БЛОКОМ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ 

ПО СУТІ 

КОЖНОГО 

ПИТАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняті (№30/1 - 30/8, додаються) 
   

 Про усунення наслідків порушень Правил благоустрою 
території міста Запоріжжя за адресою: вул. Возз'єднання 
України, 5 (на підставі акту обстеження території від 
18.11.2021 № 0993) 

   

 Про скасування рішень виконавчого комітету Запорізької 
міської ради від 24.05.2021 № 207/8 "Про усунення 
наслідків порушень Правил благоустрою території міста 
Запоріжжя за адресою: вул. Сталеварів, 9-А (на підставі 
акту обстеження території від 13.05.2021 № 0842)" та № 
207/9 "Про усунення наслідків порушень Правил 
благоустрою території міста Запоріжжя за адресою: вул. 
Сталеварів, 9-А (на підставі акту обстеження території від 
13.05.2021 № 0843)" 

   

 Про усунення наслідків порушень Правил благоустрою 
території міста Запоріжжя за адресою: проспект 
Маяковського, 8-А - проспект Маяковського,10 (на 
підставі акту обстеження території від 11.11.2021 № 0980) 

   

 Про усунення наслідків порушень Правил благоустрою 
території міста Запоріжжя за адресою: вул. Історична/ 
вул. Фільтрова (на підставі акту обстеження території від 
19.11.2021 № 0994) 

   

 Про усунення наслідків порушень Правил благоустрою 
території міста Запоріжжя за адресою: вул. 
Звенигородська, 7 (на підставі акту обстеження території 
від 17.11.2021 № 0986) 

   

 Про усунення наслідків порушень Правил благоустрою 
території міста Запоріжжя за адресою: вул. Глазунова, 2 
(на підставі акту обстеження території від 22.11.2021 № 
1000) 

   

 Про усунення наслідків порушень Правил благоустрою 
території міста Запоріжжя за адресою: вул. 
Магістральна/пров. Мозаїчний (на підставі акту 
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обстеження території від 02.12.2021 № 1017) 

   

 Про усунення наслідків порушень Правил благоустрою 
території міста Запоріжжя за адресою: вул. Перемоги, 
107-Б (на підставі акту обстеження території від 
19.11.2021 № 0998) 

      

   

13.2. СЛУХАЛИ: Куртєва А.В. Наступний блок проєктів рішень з питань 
щодо надання дозволів на порушення об’єктів 
благоустрою виконавчим органам міської ради, фізичним 
особам підприємцям, товариствам з обмеженою 
відповідальністю тощо. 
Чи є питання до проєктів рішень? Чи потрібна доповідь? 
Якщо немає необхідності доповідати пропоную 
проголосувати за ці проєкти рішень блоком.  

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ ЗА 

ПРОЦЕДУРУ 

БЛОКОМ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ 

ПО СУТІ 

КОЖНОГО  

ПИТАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняті (№31/1 - 31/15, додаються) 
   

 Про надання районній адміністрації Запорізької міської 
ради по Олександрівському району дозволу на 
порушення об'єкту благоустрою за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Запорізька (непарна сторона), від пр. 
Соборного до вул. Поштової 

   

 Про надання районній адміністрації Запорізької міської 
ради по Олександрівському району дозволу на 
порушення об'єкту благоустрою за адресою: м. 
Запоріжжя, сквер Прикордонників 

   

 Про надання районній адміністрації Запорізької міської 
ради по Дніпровському району дозволу на порушення 
об'єктів благоустрою за адресами: м. Запоріжжя, вул. 
Хакаська, 5, вул. Сергія Синенка, 79-А, вул. Ладозька, 8, 
бульв. Бельфорський, 3, вул. Трегубова, 38, 40, 42, вул. 
Сергія Синенка, 57, 59, 61, 63, вул. Академіка 
Александрова, 9, вул. Дудикіна, 22-А 

   

 Про надання  комунальному закладу "Запорізька 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ 
ступенів" Запорізької обласної ради" дозволу на 
порушення об'єкту благоустрою за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Ленська, 1А 

   

 Про надання районній адміністрації Запорізької міської 
ради по Олександрівському району дозволу на 
порушення об'єкту благоустрою тротуару м. Запоріжжя 
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по вул. Покровській від пр. Соборного до вул. Поштової 
(вздовж Свято-Покровського кафедрального собору 
Української православної церкви по пр. Соборному, 37) 

   

 Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 
"Гамма-К" дозволу на порушення об'єкту благоустрою за 
адресою: м. Запоріжжя, зелена зона вздовж Прибережної 
автомагістралі зі сторони р. Дніпра, навпроти парку 
"Вознесенівський" та перед каскадом "Веселка" 

   

 Про надання фізичній особі-підприємцю Насоновій Ганні 
Вікторівні  дозволу на порушення об'єкту благоустрою за 
адресою: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 3 

   

 Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 
"ЦІНТІЯ" дозволу на порушення об'єкту благоустрою за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 92 

   

 Про надання фізичній особі-підприємцю Шевейко Ігорю 
Вячеславовичу дозволу на порушення об'єкту 
благоустрою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Товариська, 
39 

   

 Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 
"Бізнес Центр "Маяковський" дозволу на порушення 
об'єкту благоустрою за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Перемоги/пр. Маяковського, навпроти будинку 11 по пр. 
Маяковського 

   

 Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 
"Бізнес Центр "Маяковський" дозволу на порушення 
об'єкту благоустрою за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Перемоги/пр. Маяковського 

   

 Про надання ТДВ "ТОРГОВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ 
ЦЕНТР УКРАЇНА" дозволу на порушення об'єкту 
благоустрою за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 147 

   

 Про надання фізичній особі-підприємцю Работенку 
Роману Сергійовичу дозволу на порушення об'єкту 
благоустрою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Михайла 
Гончаренка, 26 

   

 Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 
"Український розвиток плюс" дозволу на порушення 
об'єкту благоустрою за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Складська, 8 

   

 Про надання товариству з обмеженою відповідальністю 
"Українські радіаційні прилади" дозволу на порушення 
об'єкту благоустрою за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Блакитна, 4 (територія КПП-1, АП "Запоріжжя") 

   

  

14. СЛУХАЛИ: Про подання щодо внесення змін до переліку звичайних 
та спеціальних виборчих дільниць, утворених на 
постійній основі в місті Запоріжжі 

   

ДОПОВІДАЧ: Савенко О.В. - заступник керуючого справами виконкому 
ради-начальник відділу організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради 
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ВИСТУПИЛИ: Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 16, проти - 0, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№32, додається) 
   

 15. СЛУХАЛИ: Про узгодження статуту ГРОМАДСЬКОГО 
ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 
ПОРЯДКУ "ОСТРОГ-ЗАПОРІЖЖЯ" 

   

ДОПОВІДАЧ: Плетінь В.В. - заступник начальника відділу координації 
правоохоронних органів виконкому ради 

   

ВИСТУПИЛИ: Кордупа М.В., Ярмощук М.А., Васюк А.Г., Куртєв А.В. 
   

РЕЗУЛЬТАТИ 

ГОЛОСУВАННЯ: 

за - 13, проти - 3, утрималось - 0 

   

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято (№33, додається) 
   

  

Секретар міської ради  підпис Анатолій КУРТЄВ  
  

Керуючий справами  
виконкому ради  

підпис 

Олександр ГОЛТВЕНКО  
    


