
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

двадцять четвертої сесії міської ради 

Початок роботи сесії 20.12.2017 

 

Початок пленарного засідання - 11:00 

Закінчення пленарного засідання - 18:00 

 

Обідня перерва: 14:00 - 15:00 

 

1. Затвердження порядку денного. 

2. Утворення робочих органів 

3. Оголошення депутатських запитів, запитань, проголошення заяв та 

відповідей на депутатські запити. 

Затвердження регламенту. 

Розгляд питань порядку денного: 

4.  Про План роботи Запорізької міської ради на перше півріччя 2018 року. 
 Доповідач: Пидорич Руслан Олександрович - секретар 

міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

5.  Про делегування виконавчому комітету Запорізької міської ради 

повноважень щодо погодження інвестиційної програми публічного 

акціонерного товариства «МОТОР СІЧ». 
 Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

6.  Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами та доповненнями) (варіант 2). 
 Доповідач: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 
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  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

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

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради 

від 21.12.2016 №36 /зі змінами/. 
 Доповідач: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №12 «Про 

затвердження «Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

міста Запоріжжя на 2017 рік» (зі змінами) (варіант 3). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

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) (варіант 3). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

10.  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) (варіант 3). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

11.  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). 
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 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

12.  Про внесення змін до програм «Освіта на 2016-2018 роки», «Оздоровлення 

та відпочинок на 2016-2018 роки», «Професійно-технічна освіта на 

2016-2018 роки», затверджених 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) (варіант 3).  

 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

13.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №47 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2017 рік» (зі 

змінами та доповненнями) (варіант 2). 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

14.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №48 «Про 

бюджет міста на 2017 рік» (зі змінами) (варіант 3). 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

15.  Про внесення змін до програми «Програма соціального захисту дітей та 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у м.Запоріжжі на 2016-2018 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 25.08.2016 №32 (зі змінами). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
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 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

16.  Про внесення змін до Програми «Забезпечення дитячих будинків сімейного 

типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами 

тривалого вжитку на 2016-2018 роки» затвердженої рішенням міської ради 

від 25.08.2016 №33 (зі змінами) (варіант 2). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

17.  Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки (варіант 4). 
 Доповідач: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

18.  Про затвердження «Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги міста Запоріжжя на 2018 рік» (варіант 2). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

19.  Про затвердження Програми Зайнятості населення міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки (варіант 2). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

20.  Про затвердження «Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді 

на 2018 рік», «Міської програми підтримки обдарованої молоді м. 

Запоріжжя» та про внесення змін до рішень міської ради від 25.12.2015 

№18, від 31.01.2014 №27 (зі змінами та доповненнями) (варіант 2). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 
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  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

21.  Про Програму економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2018 

рік (варіант 2). 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

22.  Про обслуговування коштів бюджету міста в частині бюджету розвитку та 

власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного 

сектору. 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

23.  Про затвердження Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року. 
 Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

24.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2015 №6 «Про 

встановлення податку на майно (в частині плати за землю)» (варіант 2). 
 Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

25.  Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя завершених будівництвом об'єктів дорожньої 

інфраструктури, розташованих на території Заводського району 

м.Запоріжжя. 
 Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
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 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

26.  Про затвердження Положення про Запорізький міський центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

27.  Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.02.2017 №80 

«Про діяльність Запорізького міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

28.  Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 30.08.2017 №78 

«Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 29.05.2013 №21 

«Про надання адміністративних послуг в м.Запоріжжя» (зі змінами)». 
 Доповідач: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

29.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2016 №97 «Про 

затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2017 рік». 
 Доповідач: Еделєв Валерій Гаврилович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

30.  Про відмову від першочергового права купівлі частини квартири спільного 

заселення за адресою: вул.Незалежної України, 58 та частини нежитлового 

приміщення по пр.Соборному, 232 (варіант 2).  

 Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
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 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

31.  Про надання згоди на приватизацію житлових приміщень у гуртожитку по 

вул.Незалежної України, 45, що є об'єктом права власності територіальної 

громади міста Запоріжжя. 
 Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

32.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.04.2016 №36 «Про 

структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну 

чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів» (зі 

змінами). 
 Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

33.  Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул.Червоній, 22. 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

34.  Про запровадження в місті Запоріжжі багатофункціональної електронної 

пластикової картки «Картка запоріжця». 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

35.  Про загальноміську багатофункціональну електронну картку «Картка 

Запоріжця». 
 Доповідач: Лученко Андрій Іванович - депутат міської ради 

від фракції «Опозиційний блок» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

36.  Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 26.04.2017 №46. 
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 Доповідач: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради 

від фракції ВО «Батьківщина» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

37.  Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель. 
 

 Доповідач: Константинова Катерина Андріївна - депутат 

міської ради, позафракційна 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

38.  Про створення комунального підприємства «Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

39.  Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді 

міста житлом на 2018-2022 роки. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

40.  Про передачу зовнішніх мереж тепло- водопостачання. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

41.  Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності м. Запоріжжя, 

що підлягають приватизації. 
 Доповідач: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської 

ради від фракції «Опозиційний блок» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

42.  Про відмову в включенні об'єкта права комунальної 

власності - нежитлового приміщення № 131 першого поверху (літ. А-5) 

площею 13,3 кв.м за адресою: м. Запоріжжя, вул. Європейська, 4 до 

переліку об'єктів, що підлягають приватизації. 
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 Доповідач: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської 

ради від фракції «Опозиційний блок» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

43.  Про скасування рішення Запорізької міської ради від 05.11.2014 №37 «Про 

затвердження Регламенту міської ради по розгляду заяв громадян та 

юридичних осіб з питань оформлення земельних ділянок у місті Запоріжжі» 

та вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 28.07.2017 №411 «Про деякі заходи щодо 

координації діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради з 

питань оформлення земельних ділянок в межах м. Запоріжжя фізичним та 

юридичним особам». 
 Доповідач: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської 

ради від фракції «Опозиційний блок» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

44.  Про затвердження Регламенту роботи постійної депутатської комісії з 

питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин 

міської ради в новій редакції.  

 Доповідач: Чумаченко Ігор Миколайович - депутат міської 

ради від фракції «Опозиційний блок» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

45.  Про звільнення першого заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мішка С.М.  

 Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської 

ради від фракції «УКРОП» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

46.  Про посилення контролю депутатів міської ради за передачею в оренду 

об'єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя. 
 Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської 

ради від фракції «УКРОП» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

47.  Про затвердження Порядку проведення капітальних ремонтів у 

багатоквартирних житлових будинках усіх форм власності м. Запоріжжя на 

умовах співфінансування (варіант 3). 
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 Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської 

ради від фракції «УКРОП» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

48.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.08.2016 №66 «Про 

затвердження програми розвитку та сприяння ремонту житла в будинках 

житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, попереднім власником яких були 

житлово-будівельні кооперативи міста Запоріжжя, на 2017-2020 роки» . 
 Доповідач: Корольов Олег Миколайович - депутат міської 

ради від фракції «Об'єднання «Самопоміч» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

49.  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 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

50.  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 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

51.  Різне. 

 

Час для доповідей - до 10 хвил. 

Час для виступів - до 3 хвил. 

Час для інформації - до 2 хвил. 

Час для довідок - до 2 хвил. 
 


