
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

69105, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 206 

П Р О Т О К О Л   №30 

тридцятої   сесії Запорізької міської ради 

 сьомого скликання 

від 27 червня 2018 

м.Запоріжжя 
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ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т О К О Л   №30 

м.Запоріжжя 27.06.2018 

засідання почалось о 11 годині 00 хвилин 

засідання закінчилось о 18 годині 40 хвилин 

 Всього обрано депутатів 64 

   

 Присутні: депутати 52 

  запрошені 48 

Сесію відкриває і веде міський голова Буряк В.В. 

   

1. ВИСТУПИЛИ
: 

Панасенко Павло – голова громадської організації 
«Екоцентр» 

  Представник громади міста Запоріжжя 

  Зайченко Максим – представник Національного корпусу  

  Старцев Генадій Валерійович – депутат міської ради від 
«Українське Об’єднання Патріотів «УКРОП» 

  Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від 
«Українське Об’єднання Патріотів « УКРОП» 

  Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

1.1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцятої   сесії 
міської ради  сьомого скликання (за основу) 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк Володимир Вікторович  - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: Внести до порядку денного  тридцятої   питання: 
 1. Про секретаріат тридцятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію тридцятої сесії міської ради.  

 3. Про редакційну комісію тридцятої сесії міської ради.  

 4. Про План роботи Запорізької міської ради на друге 
півріччя 2018 року.  

 5. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 
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№35 "Про затвердження міської програми "Програма 
охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 
2018-2022 роки" та про внесення змін до рішення міської 
ради від 25.12.2015 №17 "Про затвердження міської 
програми "Підтримка комунальних закладів культури 
міста Запоріжжя у 2016-2018 роках (зі змінами та 
доповненнями)" та до рішення міської ради від 21.12.2016 
№10 "Про затвердження міської програми "Програма 
розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі 
змінами та доповненнями)" . 

 6. Про внесення змін до Міської комплексної програми 
соціального захисту населення міста Запоріжжя на 
2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
25.12.2015 №9 (зі змінами)  

 7. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 
№31 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя  на 2018 
рік" (зі змінами)  

 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 
№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 
міста Запоріжжя на період 2016-2018 роки" (зі змінами)  

 9. Про внесення змін до програми "Освіта на 2016-2018 

роки", затвердженої в новій редакції рішенням 
Запорізької міської ради від 21.12.2016 №39 "Про 
затвердження програм по галузях "Освіта", 
"Оздоровлення та відпочинок", "Професійно-технічна 
освіта"" (зі змінами) 

 10. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 
від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 
фінансування природоохоронних заходів за рахунок 
екологічних надходжень на 2018-2020 роки".  

 11. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 
та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
20.12.2017 № 30 (зі змінами та доповненнями)  

 12. Про внесення змін до "Програми використання коштів 
депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 
рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)"  

 13. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 
№55 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)  

 14. Про визначення розпорядників та одержувачів (кінцевих 
бенефіціарів) субвенції за місцевими бюджетами на 
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реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України  

 15. Про підтримку петиції щодо включення в Положення про 
Громадський бюджет напрямків покращення екології, 
енергоефективності будівель та зменшення шкідливих 
викидів у довкілля та внесення до пріоритетних 
напрямків для проектів, що реалізуються за кошти 
"Громадського бюджету" м.Запоріжжя в 2019 році та 
надалі. 

 16. Про підтримку петиції щодо передбачення у бюджеті 
міста на 2018 рік додаткових коштів у розмірі 350,0 
млн.грн. для проведення капітальних ремонтів будинків 
ОСББ. 

 17. Про підтримку електронної петиції №3754 щодо 
створення центру поводження з тваринами в 
м.Запоріжжя. 

 18. Про передачу земельних ділянок. 
 19. Про включення об'єкта права комунальної 

власності - мазутонасосної літ. П інв. № 0310016 по 
вул.Товариській, буд.47 до переліку об'єктів, що 
підлягають приватизації шляхом викупу. 

 20. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Запорізький центр первинної медико-санітарної 
допомоги №1" шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство "Запорізький центр 
первинної медико-санітарної допомоги №1". 

 21. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№2" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2". 

 22. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№4" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №4". 

 23. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Запорізький центр первинної медико-санітарної 
допомоги №5" шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство "Запорізький центр 
первинної медико-санітарної допомоги №5". 

 24. Про припинення юридичної особи - комунального 
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закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№6" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №6". 

 25. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№8" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №8". 

 26. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№9" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №9". 

 27. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№10" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №10". 

 28. Про порушення клопотання щодо надання статусу 
академічного Запорізькому муніципальному театру 
танцю. 

 29. Про впровадження "Mobile ID" в місті Запоріжжя (варіант 
2). 

 30. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в 
м.Запоріжжі. 

 31. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо передачі права встановлення коефіцієнтів за 
надання послуг державної реєстрації місцевим бюджетам. 

 32. Про затвердження Міської цільової Програми 
відновлення інфраструктури території приватного 
сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки  

 43. Різне 

  Результати голосування: за -44, проти -0, утримались - 0, 

не голосували - 0 

   

 СЛУХАЛИ: ВИСТУПИЛИ : 
Буряк В.В. - міський голова 

Пропозиція після погоджувальної ради виключити 
питання з порядку денного № 28,29,30 

  Результати голосування: за -44, проти -0, утримались -1, 
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не голосували - 5 

  

СЛУХАЛИ: 
 

включити до порядку денного додаткові питання: 
   

  1. Про внесення змін до Програми розвитку та 
утримання житлово-комунального господарства 
м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 
рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі 
змінами та доповненнями) . 

   Результати голосування: за-41, проти - 0, 

утрималось-3, не голосувало - 6 
 

  2. Про внесення змін до рішення міської ради від 
21.12.2016 №30 "Про затвердження міської цільової 
програми "Безпечне місто Запоріжжя". 

   Результати голосування: за -47, проти - 0, 

утрималось - 0, не голосувало-3 
 

  3. Про внесення змін до рішення міської ради від 
28.03.2018 №43 "Про затвердження міської цільової 
програми "Забезпечення належної та безперебійної 
роботи Запорізького комунального підприємства 
міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 
на 2018-2020 роки . 

   Результати голосування: за-40,проти-0, 

утрималось-3,не голосувало - 7 
 

  4. Про підтримку петиції щодо проведення 
Запорізької книжкової толоки  

   Результати голосування: за-40,проти-0, 

утрималось-3,не голосувало - 7 
 

  5. Про відмову від першочергового права купівлі 
частин квартир спільного заселення за адресами: 
вул.Незалежної України, 21, вул.Авраменка, 16а, 
вул.Північнокільцева, 22а, проїзд В.Тіліженка, 2, 
вул.В.Сергієнка, 30. 

   Результати голосування: за-43,проти-0, 

утрималось-3, не голосувало - 4 
 

  6. Про відмову від першочергового права купівлі 
9/100 частин житлового будинку /літ.А-9/, /літ.А'-2/ 

по вул.Українській,2, що належать на праві 
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приватної власності Публічному акціонерному 
товариству "Запорізький металургійний комбінат 
"Запоріжсталь". 

   Результати голосування: за-42,проти-0, 

утрималось-2, не голосувало - 6 
 

  7. Про впровадження проекту міжнародної технічної 
допомоги. 

   Результати голосування: за-44,проти-0, 

утрималось-0, не голосувало - 6 
 

  8. Про направлення на навчання. 
   Результати голосування: за-39,проти-0, 

утрималось-3, не голосувало - 4 
 

  9. Про внесення змін до рішення міської ради від 
30.11.2016 №86 "Про затвердження списків 
присяжних" (зі змінами, внесеними рішеннями 
міської ради від 31.05.2017 №51, від 30.08.2017 

№71, від 25.10.2017 №51, від 07.02.2018 №13, від 
28.03.2018 №66). 

   Результати голосування: за-42,проти-0, 

утрималось-0, не голосувало - 8 
 

  10. Про затвердження переліку земельних ділянок, 
право оренди яких пропонується для продажу на 
земельних торгах (у формі аукціону) окремими 
лотами та надання дозволу на виготовлення 
документації із землеустрою.  

   Результати голосування: за-39,проти-0, 

утрималось-4, не голосувало - 7 
 

 ВИСТУПИВ:  Чумаченко Ігор Миколайович – депутат міської 
ради від фракції «Опозиційний блок» 

Пропозиція зняти на доопрацювання питання: 
  11. Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя об'єктів 
комунальної інфраструктури від товариства з 
обмеженою відповідальністю "Запорізька міська 
енергетична компанія" та подальше їх 
використання. 

    

  12. Про надання Запорізькому комунальному 
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підприємству міського електротранспорту 
"Запоріжелектротранс"дозволу на оновлення 
рухомого складу через фінансовий лізинг. 

   Результати голосування: за-42,проти-6, 

утрималось-1, не голосувало - 1 
 

  13. Про включення об'єкта права комунальної 
власності - нежитлового приміщення №23 першого 
поверху (літ. А-3) площею 209,7 кв.м по 
вул.Республіканській, буд.76 до переліку об'єктів, 
що підлягають приватизації шляхом викупу. 

   Результати голосування: за-45,проти-0, 

утрималось-2, не голосувало - 3 
 

  14. Про включення об'єкта права комунальної 
власності - нежитлових приміщень №№ 26, 27 
першого поверху (літ. А-4) площею 229,3 кв.м по 
вул.Перемоги, буд. 40 до переліку об'єктів, що 
підлягають приватизації шляхом викупу. 

   Результати голосування: за-44,проти-0, 

утрималось-2, не голосувало - 4 
 

  15. Про підтримку реалізації проекту з впровадження 
заходів з енергозбереження та підвищення рівня 
енергоефективності будівель бюджетної сфери м. 
Запоріжжя за фінансової підтримки Державного 
банку розвитку Федеративної Республіки 
Німеччина (KfW). 

   Результати голосування: за-44,проти-0, 

утрималось-0, не голосувало - 6 
 

  16. Про надання згоди на безоплатну передачу  у 
комунальну власність об'єднаної територіальної 
громади Широківської сільської ради мереж 
водопостачання та водовідведення, які є об'єктами 
права комунальної власності територіальної 
громади м.Запоріжжя та розташовані на території 
с.Сонячне, с.Володимирівське та с-ща Сонячне 
Запорізького району Запорізької області. 

   Результати голосування: за-45,проти-0, 

утрималось-1, не голосувало - 4 
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  17. Про затвердження Переліку проектів рішень 
Запорізької міської ради з питань затвердження 
землевпорядної документації. 

   Результати голосування: за-42,проти-0, 

утрималось-4, не голосувало - 5 
 

  18. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 
питань затвердження землевпорядної документації. 

   Результати голосування: за-39,проти-0, 

утрималось-4, не голосувало - 8 
 

  119.1 Про надання дозволу гр.Залесському К.С. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул.Бурденка (10 буд.) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). 

   Результати голосування: за-41,проти-0, 

утрималось-3, не голосувало - 7 
 

  19.2 Про відмову гр.Залесському К.С. в наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул.Бурденка (10 
буд.) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

   Результати голосування: за-37,проти-1, 

утрималось-3, не голосувало - 10 

  20.1 Про надання дозволу гр. Соіну С.М. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Бурденка (10 буд.) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). 

   Результати голосування: за-36,проти-2, 

утрималось-4, не голосувало - 9 

  20.2 Про відмову гр.Соіну С.М. в наданні дозволу  на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул.Бурденка (10 буд.)   для 
будівництва та обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). 
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   Результати голосування: за-40,проти-0, 

утрималось-3, не голосувало - 8 
 

  21.1 Про надання дозволу гр. Кривицькій К.О. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

   Результати голосування: за-37,проти-1, 

утрималось-3, не голосувало - 9 
 

  21.2 Про відмову в наданні дозволу гр. Кривицькій К.О. 
на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

   Результати голосування: за-39,проти-0, 

утрималось-3, не голосувало - 8 
 

  22.1 Про надання дозволу гр. Кишку В.В. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

   Результати голосування: за-40,проти-0, 

утрималось-2, не голосувало - 8 
 

  22.2 Про відмову в наданні дозволу гр. Кишку В.В. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
   Результати голосування: за-40,проти-0, 

утрималось-3, не голосувало - 7 
 

  23.1 Про надання дозволу гр. Согоріну А.А. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вул. 
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О.Невського/Гончара, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

   Результати голосування: за-40,проти-0, 

утрималось-2, не голосувало - 8 
 

  23.2 Про відмову в наданні дозволу гр. Согоріну А.А. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

   Результати голосування: за-37,проти-0, 

утрималось-2, не голосувало -11  
 

  24.1 Про надання дозволу гр. Єременко Р.О. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Цегельній, 157 для 
розташування магазину. 

   Результати голосування: за-41,проти-0, 

утрималось-3, не голосувало - 6 
 

  24.2 Про відмову у наданні дозволу гр. Єременко Р.О. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Цегельній, 157 для 
розташування магазину. 

   Результати голосування: за-40,проти-0, 

утрималось-3, не голосувало - 7 
 

  25. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 
наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 

   Результати голосування: за-49,проти-0, 

утрималось-0, не голосувало - 1 
 

  26. Про організаційно правові-заходи зі збереження 
доріг м.Запоріжжя. 

   Результати голосування: за-44,проти-0, 

утрималось-0, не голосувало - 6 
 

  27. Про звільнення заступника міського голови. 
   Результати голосування: за-42,проти-0, 

утрималось-0, не голосувало - 8 
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  28. Про встановлення мораторію на забудову 
земельних ділянок зелених зон і зелених насаджень 
(парків, скверів тощо) міста Запоріжжя. 
 

   Результати голосування: за-47,проти-0, 

утрималось-2, не голосувало - 1 
 

 ВИСТУПИВ :  Прасол Михайло Вікторович – депутат міської ради 
від фракція  Всеукраїнське Об’єднання Патріотів 
«УКРОП» 

Пропозиція перенести на наступну сесію питання: 
  29. Про скасування рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 13.04.2018 №157 "Про 
видалення зелених насаджень на перехрещенні 
вул.Незалежної України та вул. Лермонтова". 

    

  30. Про звернення депутатів Запорізької міської ради 
до Президента України Порошенка П.О., Голови 
Верховної Ради України Парубія А.В., 
Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б. та 
Уповноваженого Верховною Радою України з прав 
людини Денісовій Л.Л. щодо визволення Сенцова 
Олега Геннадійовича. 

   Результати голосування: за-48,проти-0, 

утрималось-0, не голосувало - 2 
 

  31. Про внесення змін в Рішення Запорізької міської 
ради від 26.02.2016 №40 "Про тимчасову заборону 
(на період проведення АТО) продажу у 
торговельних об'єктах міста Запоріжжя, закладах 
ресторанного господарства та дозвілля 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива 
особам, які належать до числа Збройних Сил 
України, Національної Гвардії України, 
Прикордонної служби України та Національної 
поліції України та при наявності військової форми 
одягу.  

   Результати голосування: за-46,проти-0, 

утрималось-1, не голосувало - 3 
 

  32. Про надання допомоги Есманову О.О. на лікування. 
   Результати голосування: за-48,проти-0, 
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утрималось-0, не голосувало - 2 
 

  33. Про надання допомоги Тоц З.Г. на лікування. 
   Результати голосування: за-47,проти-0, 

утрималось-0, не голосувало - 3 
 

  34. Про надання допомоги Уйбіковій Л.А. на лікування 
доньки Оберемок А.С.  

   Результати голосування: за-49,проти-0, 

утрималось-0, не голосувало - 1 
 

 ВИСТУПИВ :  Дорошенко Юрій Леонідович – депутат міської 
ради від фракції «Опозиційний блок» 

Пропозиція включити до порядку денного питання : 
  35. Про програму будівництва смиттєзбиральних 

майданчиків для твердих побутових відходів та їх 
роздільного збору в місті Запоріжжі на 2018-2020 

роки 

   Результати голосування: за-25,проти-12, 

утрималось-2, не голосувало -12 

/не включено до порядку денного/ 
 ВИСТУПИВ:  Константинов Олександр Олександрович – депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 
  36. Про створення тимчасової контрольної комісії 

щодо діяльності Запорізького комунального 
автотранспортного підприємства 082801 
"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ" 

   Результати голосування: за-21,проти-1, 

утрималось-17, не голосувало - 12 

/не включено до порядку денного/ 
 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова  

Після погоджувальної ради пропозиції: 
1. Розглянути додаткові питання  №32  - 34   

в першу чергу  

результати голосування: за - 47,  проти- 0, утрималось-0, 

не голосувало - 4 

  2. Розглянути дод. питання№1-3  після №12 

основного порядку денного  

результати голосування: за - 47, проти- 0, утрималось- 0, 

не голосувало - 4 
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного тридцятої   сесії 

міської ради  сьомого скликання (в цілому) 

 1. Про секретаріат тридцятої сесії міської ради.  

 2. Про лічильну комісію тридцятої сесії міської ради.  

 3. Про редакційну комісію тридцятої сесії міської ради.  

 4. Про надання допомоги Есманову О.О. на лікування. 
 5. Про надання допомоги Тоц З.Г. на лікування. 
 6. Про надання допомоги Уйбіковій Л.А. на лікування 

доньки Оберемок А.С.  

 7. Про План роботи Запорізької міської ради на друге 
півріччя 2018 року.  

 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№35 "Про затвердження міської програми "Програма 
охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 
2018-2022 роки" та про внесення змін до рішення міської 
ради від 25.12.2015 №17 "Про затвердження міської 
програми "Підтримка комунальних закладів культури 
міста Запоріжжя у 2016-2018 роках (зі змінами та 
доповненнями)" та до рішення міської ради від 21.12.2016  
№10 "Про затвердження міської програми "Програма 
розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі 
змінами та доповненнями)" . 

 9. Про внесення змін до Міської комплексної програми 
соціального захисту населення міста Запоріжжя на 
2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
25.12.2015 №9 (зі змінами)  

 10. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 
№31 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя  на 2018 
рік" (зі змінами)  

 11. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 
№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 
міста Запоріжжя на період 2016-2018 роки" (зі змінами)  

 12. Про внесення змін до програми "Освіта на 2016-2018 

роки", затвердженої в новій редакції рішенням 
Запорізької міської ради від 21.12.2016 №39 "Про 
затвердження програм по галузях "Освіта", 
"Оздоровлення та відпочинок", "Професійно-технічна 
освіта"" (зі змінами) 

 13. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 
від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 
фінансування природоохоронних заходів за рахунок 
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екологічних надходжень на 2018-2020 роки".  

 14. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 
та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
20.12.2017 № 30 (зі змінами та доповненнями)  

 15. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 
житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) . 

 16. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 
№30 "Про затвердження міської цільової програми 
"Безпечне місто Запоріжжя". 

 17. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2018 
№43 "Про затвердження міської цільової програми 
"Забезпечення належної та безперебійної роботи 
Запорізького комунального підприємства міського 
електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2020 

роки . 
 18. Про внесення змін до "Програми використання коштів 

депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 
рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)"  

 19. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№55 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)  

 20. Про визначення розпорядників та одержувачів (кінцевих 
бенефіціарів) субвенції за місцевими бюджетами на 
реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України  

 21. Про підтримку петиції щодо включення в Положення про 
Громадський бюджет напрямків покращення екології, 
енергоефективності будівель та зменшення шкідливих 
викидів у довкілля та внесення до пріоритетних 
напрямків для проектів, що реалізуються за кошти 

"Громадського бюджету" м.Запоріжжя в 2019 році та 
надалі. 

 22. Про підтримку петиції щодо передбачення у бюджеті 
міста на 2018 рік додаткових коштів у розмірі 350,0 
млн.грн. для проведення капітальних ремонтів будинків 
ОСББ. 

 23. Про підтримку електронної петиції №3754 щодо 
створення центру поводження з тваринами в 
м.Запоріжжя. 

 24. Про передачу земельних ділянок. 
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 25. Про включення об'єкта права комунальної 
власності - мазутонасосної літ. П інв. № 0310016 по 
вул.Товариській, буд.47 до переліку об'єктів, що 
підлягають приватизації шляхом викупу. 

 26. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Запорізький центр первинної медико-санітарної 
допомоги №1" шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство "Запорізький центр 
первинної медико-санітарної допомоги №1". 

 27. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№2" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2". 

 28. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№4" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №4". 

 29. Про припинення юридичної особи - комунального 

закладу "Запорізький центр первинної медико-санітарної 
допомоги №5" шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство "Запорізький центр 
первинної медико-санітарної допомоги №5". 

 30. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№6" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №6". 

 31. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№8" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №8". 

 32. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№9" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №9". 

 33. Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№10" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
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підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №10". 

 34. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо передачі права встановлення коефіцієнтів за 
надання послуг державної реєстрації місцевим бюджетам. 

 35. Про затвердження Міської цільової Програми 
відновлення інфраструктури території приватного 
сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки  

 36. Про підтримку петиції щодо проведення Запорізької 
книжкової толоки. 

 37. Про відмову від першочергового права купівлі частин 
квартир спільного заселення за адресами: вул.Незалежної 
України, 21, вул.Авраменка, 16а, вул.Північнокільцева, 
22а, проїзд В.Тіліженка, 2, вул.В.Сергієнка, 30. 

 38. Про відмову від першочергового права купівлі 9/100 
частин житлового будинку /літ.А-9/, /літ.А'-2/ по 
вул.Українській,2, що належать на праві приватної 
власності Публічному акціонерному товариству 
"Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь". 

 39. Про впровадження проекту міжнародної технічної 
допомоги. 

 40. Про направлення на навчання. 
 41. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 

№86 "Про затвердження списків присяжних" (зі змінами, 
внесеними рішеннями міської ради від 31.05.2017 №51, 
від 30.08.2017 №71, від 25.10.2017 №51, від 07.02.2018 
№13, від 28.03.2018 №66). 

 42. Про затвердження переліку земельних ділянок, право 
оренди яких пропонується для продажу на земельних 
торгах (у формі аукціону) окремими лотами та надання 
дозволу на виготовлення документації із землеустрою.  

 43. Про надання Запорізькому комунальному підприємству 

міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 
дозволу на оновлення рухомого складу через фінансовий 
лізинг. 

 44. Про включення об'єкта права комунальної 
власності - нежитлового приміщення №23 першого 
поверху (літ. А-3) площею 209,7 кв.м по 
вул.Республіканській, буд.76 до переліку об'єктів, що 
підлягають приватизації шляхом викупу. 

 45. Про включення об'єкта права комунальної 
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власності - нежитлових приміщень №№ 26, 27 першого 
поверху (літ. А-4) площею 229,3 кв.м по вул.Перемоги, 
буд. 40 до переліку об'єктів, що підлягають приватизації 
шляхом викупу. 

 46. Про підтримку реалізації проекту з впровадження заходів 
з енергозбереження та підвищення рівня 
енергоефективності будівель бюджетної сфери м. 
Запоріжжя за фінансової підтримки Державного банку 
розвитку Федеративної Республіки Німеччина (KfW). 

 47. Про надання згоди на безоплатну передачу  у 
комунальну власність об'єднаної територіальної громади 
Широківської сільської ради мереж водопостачання та 
водовідведення, які є об'єктами права комунальної 
власності територіальної громади м.Запоріжжя та 
розташовані на території с.Сонячне, с.Володимирівське 
та с-ща Сонячне Запорізького району Запорізької області. 

 48. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 
міської ради з питань затвердження землевпорядної 
документації. 

 49. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 
питань затвердження землевпорядної документації. 

 50.1. Про надання дозволу гр.Залесському К.С. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул.Бурденка (10 буд.) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка). 

 50.2. Про відмову гр.Залесському К.С. в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул.Бурденка (10 буд.) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 51.1. Про надання дозволу гр. Соіну С.М. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Бурденка (10 буд.) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 51.2. Про відмову гр.Соіну С.М. в наданні дозволу  на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул.Бурденка (10 буд.)   для 
будівництва та обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 52.1. Про надання дозволу гр. Кривицькій К.О. на розроблення 
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на перехресті вул. О.Невського/Гончара, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 52.2. Про відмову в наданні дозволу гр. Кривицькій К.О. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

 53.1. Про надання дозволу гр. Кишку В.В. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на перехресті вул. О.Невського/Гончара, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 53.2. Про відмову в наданні дозволу гр. Кишку В.В. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

 54.1. Про надання дозволу гр. Согоріну А.А. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на перехресті вул. О.Невського/Гончара, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 54.2. Про відмову в наданні дозволу гр. Согоріну А.А. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

 55.1. Про надання дозволу гр. Єременко Р.О. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Цегельній, 157 для розташування магазину. 

 55.2. Про відмову у наданні дозволу гр. Єременко Р.О. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Цегельній, 157 для 
розташування магазину. 

 56. Про організаційно-правові заходи щодо утворення 
наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 

 57. Про організаційно правові-заходи зі збереження доріг 
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м.Запоріжжя. 
 58. Про звільнення заступника міського голови. 
 59. Про встановлення мораторію на забудову земельних 

ділянок зелених зон і зелених насаджень (парків, скверів 
тощо) міста Запоріжжя.  

 60. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної 
Ради України Парубія А.В., Прем’єр-Міністра України 
Гройсмана В.Б. та Уповноваженого Верховною Радою 
України з прав людини Денісовій Л.Л. щодо визволення 
Сенцова Олега Геннадійовича. 

 61. Про внесення змін в Рішення Запорізької міської ради від 
26.02.2016 №40 "Про тимчасову заборону (на період 
проведення АТО) продажу у торговельних об'єктах міста 
Запоріжжя, закладах ресторанного господарства та 
дозвілля алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива 
особам, які належать до числа Збройних Сил України, 
Національної Гвардії України, Прикордонної служби 
України та Національної поліції України та при наявності 
військової форми одягу.  

 62. Різне 

  Результати голосування: за -47, проти -0, утримались -0, 

не голосували -4 

   

1.  СЛУХАЛИ: Про секретаріат тридцятої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 1 додається: за - 44, проти - 2, утримались - 1, 

не голосували - 4/ 
   

2.  СЛУХАЛИ: Про лічильну комісію тридцятої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 2 додається: за - 45, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 6/ 
   

3.  СЛУХАЛИ: Про редакційну комісію тридцятої сесії міської ради.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рішення № 3 додається: за - 39, проти - 0, утримались - 0, 

не голосували - 12/ 
   

3.1 СЛУХАЛИ: Оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. 
 ВИСТУПИЛИ Панченко Олександр Володимирович - заступник 

начальника ГУ Нацполіції у Запорізькій області 
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  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 
фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від 
фракції "Опозиційний блок" 

  Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради 
від фракції "Опозиційний блок" 

  Москаленко Володимир Анатолійович - депутат міської 
ради від фракції ВО "Батьківщина" 

  Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 
від фракції ВО "Батьківщина" 

  Гординський Віктор Георгійович - депутат міської ради 
від фракції "Нова політика" 

  протокольне доручення, Маєру  Федору 
Миколайовичу - голові районної адміністрації міської 
ради по Шевченківському району та Власюку Олександру 
Олександровичу - начальнику управління з питань 
транспортного забезпечення та зв'язку  міської ради   

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 
фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  протокольне доручення, Бурчаку Ігору 
Васильовичу - генеральному директору ТОВ 
"Вельтум-Запоріжжя", Дорошенко Юрію 
Леонідовичу - директор комунального 
автотранспортного підприємства 082801 
«Комунсантрансекологія», Мішку Сергію 
Миколайовичу - першому заступнику міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради, 
Власюку Олександру Олександровичу - начальник 
управління з питань транспортного забезпечення та 
зв'язку міської ради, Погребняк Юлії 
Валеріївні - директор департаменту освіти і науки міської 
ради та Бородаю Олексію Миколайовичу – заступнику 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради  

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 
від фракції "Украінське Об’єднання  Патріотів «УКРОП» 

  Сірий Дмитро Вікторович - депутат міської ради, 
позафракційний 

  протокольне доручення, Пустоварову Анатолію 
Івановичу - заступнику міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради, Дорошенку 
Юрію Леонідовічу - директор комунального 
автотранспортного підприємства 082801 
«Комунсантрансекологія», Бородаю Олексію 
Миколайовичу - заступнику міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради та 
Пархоменко Дмитро Олександровичу - начальник 
комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне 
управління автомобільних шляхів» 

  Старцев Генадій Валерійович - депутат міської ради від 
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фракції «Українське Об’єднання  Патріотів "УКРОП" 

  протокольне доручення, Мішку Сергію 
Миколайовичу - першому заступнику міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради, 
Власюку Олександру Олександровичу - начальник 
управління з питань транспортного забезпечення та 
зв'язку міської ради та Бурчаку Ігору 
Васильовичу - генеральному директору ТОВ 
Вельтум-Запоріжжя" 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 
фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 
фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 
фракції ВО "Батьківщина" 

  протокольне доручення, Мішку Сергію 
Миколайовичу - першому заступнику міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради  

  Гурська Ніна Миколаївна - депутат міської ради від 
фракції "Опозиційний блок" 

  протокольне доручення, Мішку Сергію 
Миколайовичу - першому заступнику міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради та 
Власюку Олександру Олександровичу -начальник 
управління з питань транспортного забезпечення та 
зв'язку міської ради 

  Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради від 
фракції "Опозиційний блок" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 
фракції ВО "Батьківщина" 

  Папач Юрій Володимирович - генеральний директор 
Запорізького комунального підприємства міського 
електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

  Коломоєць Олег Олександрович - депутат міської ради 
від фракції  «Українське Об’єднання  Патріотів 
"УКРОП" 

   

3.2. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи тридцятої   сесії 
міської ради  сьомого скликання. 

 ДОПОВІДАЧ: Буряк В.В. - міський голова 

 ВИРІШИЛИ: /регламент додається: за -44, проти -1, утримались -0, не 
голосували -4/ 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Пропозиція , про блочне голосування додаткових питань  

№32-34 

Результати голосування:за-48, проти-0, утрималось-0, не 
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голосувало -5 прийнято 
  Блочне голосування додаткових питань №32-34 

Результати голосування: за-47,проти-0,утрималось-0, не 
голосувало -6 прийнято 

4. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Есманову О.О. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції фракції «Українське Об’єднання  Патріотів 
"УКРОП 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 4 додається: / 
   

5. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Тоц З.Г. на лікування. 
 ДОПОВІДАЧ: Басов Олексій Юрійович - депутат міської ради від 

фракції "Нова політика" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 5 додається: / 
   

6. СЛУХАЛИ: Про надання допомоги Уйбіковій Л.А. на лікування 
доньки Оберемок А.С.  

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 
фракції фракції «Українське Об’єднання  Патріотів 
"УКРОП 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 6 додається: / 
   

7. СЛУХАЛИ: Про План роботи Запорізької міської ради на друге 
півріччя 2018 року.  

 ДОПОВІДАЧ: Пидорич Руслан Олександрович - секретар міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 7 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 
голосували -5/ 

   

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 
№35 "Про затвердження міської програми "Програма 
охорони пам'яток історії та культури у м.Запоріжжя на 
2018-2022 роки" та про внесення змін до рішення міської 
ради від 25.12.2015 №17 "Про затвердження міської 
програми "Підтримка комунальних закладів культури 
міста Запоріжжя у 2016-2018 роках (зі змінами та 
доповненнями)" та до рішення міської ради від 21.12.2016  
№10 "Про затвердження міської програми "Програма 
розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі 
змінами та доповненнями)" . 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 8 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 
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голосували -5/ 
   

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Міської комплексної програми 
соціального захисту населення міста Запоріжжя на 
2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
25.12.2015 №9 (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 9 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не 
голосували -4/ 

   

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 
№31 "Про затвердження "Програми розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя  на 2018 
рік" (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ
: 

Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, 
позафракційна 

  редакційна правка, 
результати голосування :за - 49,проти-0,утрималось-1, не 
голосувало -4 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 10 додається: за -49, проти -0, утримались -2, не 
голосували -4/ 

   

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 
№16 "Про затвердження Програми "Охорона здоров'я 
міста Запоріжжя на період 2016-2018 роки" (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 11 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не 
голосували -5/ 

   

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до програми "Освіта на 2016-2018 

роки", затвердженої в новій редакції рішенням 
Запорізької міської ради від 21.12.2016 №39 "Про 
затвердження програм по галузях "Освіта", 
"Оздоровлення та відпочинок", "Професійно-технічна 
освіта"" (зі змінами) 

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИСТУПИЛИ Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 
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: фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради від 
фракції ВО "Батьківщина" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 12 додається: за -45, проти -0, утримались -3, не 
голосували -6/ 

   

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради 
від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми "Про 
фінансування природоохоронних заходів за рахунок 
екологічних надходжень на 2018-2020 роки".  

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 13 додається: за -46, проти -0, утримались -2, не 
голосували -6/ 

   

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури 
та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
20.12.2017 № 30 (зі змінами та доповненнями)  

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 14 додається: за -45, проти -0, утримались -0, не 
голосували -9/ 

   

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 
житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 
20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) . 

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 15 додається: за -45, проти -0, утримались -2, не 
голосували -7/ 

   

16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 
№30 "Про затвердження міської цільової програми 
"Безпечне місто Запоріжжя". 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 16 додається: за -46, проти -0, утримались -1, не 
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голосували -7/ 
   

17. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 28.03.2018 
№43 "Про затвердження міської цільової програми 
"Забезпечення належної та безперебійної роботи 
Запорізького комунального підприємства міського 
електротранспорту "Запоріжелектротранс" на 2018-2020 

роки . 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 17 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 
голосували -6/ 

   

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до "Програми використання коштів 
депутатського фонду у 2018 році", затвердженої 
рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі змінами)"  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ
: 

Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 
фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Редакційні  правки депутатів,  

результати голосування: за -48.проти-0,утрималось-0,не 
гоосувало-7 прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 18 додається: за -49, проти -0, утримались -0, не 
голосували -6/ 

   

19. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 
№55 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 19 додається: за -46, проти -0, утримались -2, не 
голосували -7/ 

   

20. СЛУХАЛИ: Про визначення розпорядників та одержувачів (кінцевих 
бенефіціарів) субвенції за місцевими бюджетами на 
реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України  

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ Ніколаєнко Олександр Олександрович - депутат міської 
ради від фракції "Опозиційний блок" 
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  Редакційна правка,  

результати голосування: за-44,проти-0,утрималось-2,не 
голосувало -9  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 20 додається: за -48, проти -0, утримались -0, не 
голосували -7/ 

   

21. СЛУХАЛИ: Про підтримку петиції щодо включення в Положення про 
Громадський бюджет напрямків покращення екології, 
енергоефективності будівель та зменшення шкідливих 
викидів у довкілля та внесення до пріоритетних 
напрямків для проектів, що реалізуються за кошти 
"Громадського бюджету" м.Запоріжжя в 2019 році та 
надалі. 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 19, проти- 0, утрималось-24, 

не голосувало - 13 / 
   

22. СЛУХАЛИ: Про підтримку петиції щодо передбачення у бюджеті 
міста на 2018 рік додаткових коштів у розмірі 350,0 
млн.грн. для проведення капітальних ремонтів будинків 
ОСББ. 

 ДОПОВІДАЧ: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 16, проти – 1, утримались – 25, 

не голосувало - 14 / 
   

23. СЛУХАЛИ: Про підтримку електронної петиції №3754 щодо 
створення центру поводження з тваринами в 
м.Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
міської  ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:  за – 14, проти- 0, утримались – 

25, не голосувало - 15/ 
   

24. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок. 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 21 додається: за -46, проти -0, утримались -0, не 
голосували -8/ 
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25. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної 
власності - мазутонасосної літ. П інв. № 0310016 по 
вул.Товариській, буд.47 до переліку об'єктів, що 
підлягають приватизації шляхом викупу. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 22 додається: за -42, проти -0, утримались -7, не 
голосували -5/ 

 ВИСТУПИВ: Буряк Володимир Вікторович – міський голова 

Пропозиція блочного голосування № 20-27  

Результати голосування : за – 49, проти- 0, утрималось- 0, 

не голосувало – 5 прийнято 
  Блочне голосування № 20 – 27  

Результати голосування: за- 47, проти-0, утрималось-0, не 
голосувало – 8  прийнято  

26. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Запорізький центр первинної медико-санітарної 
допомоги №1" шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство "Запорізький центр 
первинної медико-санітарної допомоги №1". 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИСТУПИЛИ
: 

Германюк Олег Борисович - депутат міської ради від 
фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 23 додається / 
   

27. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№2" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2". 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 24 додається / 
   

28. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№4" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №4". 
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 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 25 додається / 
   

29. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Запорізький центр первинної медико-санітарної 
допомоги №5" шляхом перетворення у комунальне 
некомерційне підприємство "Запорізький центр 
первинної медико-санітарної допомоги №5". 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 26 додається/ 
   

30. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№6" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №6". 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 27 додається / 
   

31. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№8" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №8". 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 28 додається/ 
   

32. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№9" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №9". 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 29 додається / 
   

33. СЛУХАЛИ: Про припинення юридичної особи - комунального 
закладу "Центр первинної медико-санітарної допомоги 
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№10" шляхом перетворення у комунальне некомерційне 
підприємство "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №10". 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 30 додається/ 
   

34. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо передачі права встановлення коефіцієнтів за 
надання послуг державної реєстрації місцевим бюджетам. 

 ДОПОВІДАЧ: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської ради від 
фракції "УКРОП" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 31 додається: за -46, проти -0, утримались -1, не 
голосували -8/ 

   

35. СЛУХАЛИ: Про затвердження Міської цільової Програми 
відновлення інфраструктури території приватного 
сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки  

 ДОПОВІДАЧ: Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 
ради від фракції "Наш край" 

 ВИСТУПИЛИ Мотренко Олександр Володимирович - депутат міської 
ради від фракції "Наш край" 

  редакційна правка,  

результати голосування:за-48,проти-0,утрималось-0, не 
голосувало- 7  прийнята 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 32 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

36. СЛУХАЛИ: Про підтримку петиції щодо проведення Запорізької 
книжкової толоки. 

 ДОПОВІДАЧ: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 33 додається: за -46, проти -0, утримались -3, не 
голосували -5/ 

   

37. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі частин 
квартир спільного заселення за адресами: вул.Незалежної 
України, 21, вул.Авраменка, 16а, вул.Північнокільцева, 
22а, проїзд В.Тіліженка, 2, вул.В.Сергієнка, 30. 

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
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ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 34 додається: за -50, проти -0, утримались -1, не 
голосували -3/ 

   

38. СЛУХАЛИ: Про відмову від першочергового права купівлі 9/100 
частин житлового будинку /літ.А-9/, /літ.А'-2/ по 
вул.Українській,2, що належать на праві приватної 
власності Публічному акціонерному товариству 
"Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь". 

 ДОПОВІДАЧ: Бородай Олексій Миколайович  - заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИСТУПИЛИ
: 

Гальчинська Зінаїда Миколаївна - депутат міської ради 
від фракції "Опозиційний блок" 

  заяви (конфлікт інтересів) 
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 35 додається: за -51, проти -0, утримались -0, не 

голосували -3/ 
   

39. СЛУХАЛИ: Про впровадження проекту міжнародної технічної 
допомоги. 

 ДОПОВІДАЧ: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів  міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 36 додається: за -50, проти -0, утримались -0, не 
голосували -4/ 

   

40. СЛУХАЛИ: Про направлення на навчання. 
 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 37 додається: за -44, проти -1, утримались -3, не 
голосували -6/ 

   

41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 
№86 "Про затвердження списків присяжних" (зі змінами, 
внесеними рішеннями міської ради від 31.05.2017 №51, 
від 30.08.2017 №71, від 25.10.2017 №51, від 07.02.2018 
№13, від 28.03.2018 №66). 

 ДОПОВІДАЧ: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 38 додається: за -49, проти -0, утримались -1, не 
голосували -4/ 

   

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку земельних ділянок, право 
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оренди яких пропонується для продажу на земельних 
торгах (у формі аукціону) окремими лотами та надання 
дозволу на виготовлення документації із землеустрою.  

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИСТУПИЛИ
: 

Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 
фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка,  

результати голосування: за-45,проти-0,утрималось-0, не 
голосувало – 11  прийнято  

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 39 додається: за -54, проти -0, утримались -0, не 
голосували -2/ 

   

43. СЛУХАЛИ: Про надання Запорізькому комунальному підприємству 
міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" 

дозволу на оновлення рухомого складу через фінансовий 
лізинг. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 40 додається: за -46, проти -7, утримались -0, не 
голосували -3/ 

   

44. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної 
власності - нежитлового приміщення №23 першого 
поверху (літ. А-3) площею 209,7 кв.м по 
вул.Республіканській, буд.76 до переліку об'єктів, що 
підлягають приватизації шляхом викупу. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИСТУПИЛИ Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської ради від 
фракції "Опозиційний блок" 

  редакційна правка,  

результати голосування: за-45,проти-0,утрималось-4,не 
голосувало-7   прийнято 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 41 додається: за -45, проти -0, утримались -4, не 
голосували -7/ 

   

45. СЛУХАЛИ: Про включення об'єкта права комунальної 
власності - нежитлових приміщень №№ 26, 27 першого 
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поверху (літ. А-4) площею 229,3 кв.м по вул.Перемоги, 
буд. 40 до переліку об'єктів, що підлягають приватизації 
шляхом викупу. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 42 додається: за -45, проти -0, утримались -4, не 
голосували -7/ 

   

46. СЛУХАЛИ: Про підтримку реалізації проекту з впровадження заходів 
з енергозбереження та підвищення рівня 
енергоефективності будівель бюджетної сфери м. 
Запоріжжя за фінансової підтримки Державного банку 
розвитку Федеративної Республіки Німеччина (KfW). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 43 додається: за -55, проти -0, утримались -0, не 
голосували -1/ 

   

47. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на безоплатну передачу  у 
комунальну власність об'єднаної територіальної громади 
Широківської сільської ради мереж водопостачання та 
водовідведення, які є об'єктами права комунальної 
власності територіальної громади м.Запоріжжя та 
розташовані на території с.Сонячне, с.Володимирівське 
та с-ща Сонячне Запорізького району Запорізької області. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 44 додається: за -52, проти -0, утримались -0, не 
голосували -5/ 

   

48. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької 
міської ради з питань затвердження землевпорядної 
документації. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИСТУПИЛИ
: 

Максимов Володимир Степанович - депутат міської ради 
від фракції ВО "Батьківщина" 

  редакційна правка,  
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результати голосування:за-18,проти-1,утрималось-25,не 
голосувало-13  не прийнята 

  Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 
фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заяви (конфлікт інтересів) 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 53 додається: за -43, проти -0, утримались -8, не 
голосували -6/ 

   

49. СЛУХАЛИ: Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з 
питань затвердження землевпорядної документації. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 54 додається: за -42, проти -0, утримались -8, не 
голосували -7/ 

   

50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Залесському К.С. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул.Бурденка (10 буд.) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 45 додається: за -47, проти -0, утримались -5, не 
голосували -5/ 

   

51. СЛУХАЛИ: Про відмову гр.Залесському К.С. в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул.Бурденка (10 буд.) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:за-8, проти-6, утрималось-29, не 
голосувало - 14 / 

   

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Соіну С.М. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Бурденка (10 буд.) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за-3, проти-5, утрималось-28, не 
голосувало - 21/ 

   

53. СЛУХАЛИ: Про відмову гр.Соіну С.М. в наданні дозволу  на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул.Бурденка (10 буд.)   для 
будівництва та обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 46 додається: за -38, проти -0, утримались -8, не 
голосували -11/ 

   

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кривицькій К.О. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на перехресті вул. О.Невського/Гончара, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:за-5,проти-10,утрималось-27, не 
голосувало - 15 / 

   

55. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу гр. Кривицькій К.О. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 47 додається: за -35, проти -0, утримались -7, не 
голосували -15/ 

   

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Кишку В.В. на розроблення 



36 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на перехресті вул. О.Невського/Гончара, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за- 3, проти-6, утрималось – 34, не 
голосувало - 14 / 

   

57. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу гр. Кишку В.В. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 48 додається: за -36, проти -0, утримались -11, 

не голосували -10/ 
   

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Согоріну А.А. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на перехресті вул. О.Невського/Гончара, для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИСТУПИЛИ
: 

Галкіна Олена Георгіївна - депутат міської ради від 
фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  заяви депутатів (конфлікт інтересів) 

  Корольов Олег  Миколайович - депутат міської ради від 
фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

  Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 
фракції  «Українське Об’єднання  Патріотів "УКРОП 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 49 додається: за -38, проти -3, утримались -5, не 
голосували -11/ 

   

59. СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу гр. Согоріну А.А. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки на перехресті вул. 
О.Невського/Гончара, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 3, проти – 4, утрималось-32, не 
голосувало - 18 / 

   

60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Єременко Р.О. на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Цегельній, 157 для розташування магазину. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 0, проти – 4, утрималось – 35, 

не голосувало - 18 / 

61. СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу гр. Єременко Р.О. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Цегельній, 157 для 
розташування магазину. 

 ДОПОВІДАЧ: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 50 додається: за -36, проти -0, утримались -8, не 
голосували -13/ 

   

62. СЛУХАЛИ: Про організаційно-правові заходи щодо утворення 
наглядової ради Концерну "Міські теплові мережі". 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 
міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за- 22, проти – 0, утрималось – 26, 

не голосувало - 9/ 
   

63. СЛУХАЛИ: Про організаційно правові-заходи зі збереження доріг 
м.Запоріжжя. 

 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 
міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 25, проти – 0, утрималось – 27, 

не голосувало - 5 / 
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64. СЛУХАЛИ: Про звільнення заступника міського голови. 
   
 ДОПОВІДАЧ: Константинов Олександр  Олександрович - депутат 

міської ради від фракції "Солідарність" 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте:  за – 18, проти – 2, утрималось – 

26, не голосувало - 11/ 

65. СЛУХАЛИ: Про встановлення мораторію на забудову земельних 
ділянок зелених зон і зелених насаджень (парків, скверів 
тощо) міста Запоріжжя.  

   
 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 

фракції "УКРОП" 

 ВИСТУПИЛИ Таран Роман Олегович - депутат міської ради від фракції 
"Наш край" 

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення не прийняте: за – 17, проти- 1, утрималось – 19, 

не голосувало - 16 / 

66. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Запорізької міської ради до 
Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної 
Ради України Парубія А.В., Прем’єр-Міністра України 
Гройсмана В.Б. та Уповноваженого Верховною Радою 
України з прав людини Денісовій Л.Л. щодо визволення 
Сенцова Олега Геннадійовича. 

 ДОПОВІДАЧ: Прасол Михайло  Вікторович - депутат міської ради від 
фракції  «Українське Об’єднання  Патріотів "УКРОП 

 ВИРІШИЛИ: /рiшення 51 додається: за -44, проти -0, утримались -0, не 
голосували -8/ 

   

67. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в Рішення Запорізької міської ради від 
26.02.2016 №40 "Про тимчасову заборону (на період 
проведення АТО) продажу у торговельних об'єктах міста 
Запоріжжя, закладах ресторанного господарства та 
дозвілля алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива 
особам, які належать до числа Збройних Сил України, 
Національної Гвардії України, Прикордонної служби 
України та Національної поліції України та при наявності 
військової форми одягу.  

 ДОПОВІДАЧ: Согорін Андрій  Анатолійович - депутат міської ради від 
фракції "Солідарність" 

   
 ВИРІШИЛИ: /рiшення 52 додається: за -42, проти -0, утримались -1, не 

голосували -10/ 

68. Різне  Сірий Дмитро Вікторович – депутат міської ради, 
позафракційний; 



39 

Бородай Олексій Миколайович – заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради; 
Корольов Олег Миколайович депутат міської ради від 
фракції "Об'єднання "Самопоміч" 

 

Міський голова  В.В.Буряк 

 


