
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

двадцять сьомої сесії міської ради 

Початок роботи сесії 28.03.2018 

 

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 внесення змін до Програми поводження з тваринами у м.Запоріжжя на 

період 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.04.2017 

№33 (зі змінами). 
 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. 

5.  Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2020 роки» (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. 

6.  Про затвердження Програми сприяння органів місцевого самоврядування 

призову громадян м.Запоріжжя на 2018 рік. 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
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 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

7.  Про затвердження Програми сприяння розвитку матеріально-технічної 

бази, соціальної, інформаційної та організаційної підтримки військових 

частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, 

правоохоронних органів та органів захисту громадської безпеки на 2018 рік 

(варіант 2). 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

8.  Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №32. 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської 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). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів  міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

10.  Про затвердження Програми «Фінансування заходів з дератизації відкритих 

стацій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя». 
 Доповідач: Онода Костянтин Костянтинович - голова 

районної адміністрації міської ради по 

Дніпровському району 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

11.  Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті 

Запоріжжі (зі змінами). 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
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12.  Про внесення змін до Порядку надання права безкоштовного проїзду в 

трамваях, тролейбусах та автобусах Запорізького комунального 

підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» одному з 

батьків багатодітної сім'ї, затвердженого рішенням Запорізької міської ради 

від 18.05.2011 №43 (зі змінами).  

 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

13.  Про створення комунального закладу «Палац культури «Молодіжний» 

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

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

14.  Про відмову від першочергового права купівлі частин квартир спільного 

заселення за адресами: вул.Ентузіастів/В.Сергієнка, 21/32, Перемоги, 95а. 
 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. 

15.  Про присвоєння парку Металургів назви «Парк Металургів імені В.А. 

Сацького». 
 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. 

16.  Про передачу зовнішніх мереж тепло- водопостачання (варіант 2). 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

17.  Про створення комунального підприємства «Інститут розвитку міста 

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

депутат міської ради від фракції «Солідарність» 
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  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

18.  Про результати перевірки фінансово-економічної діяльності комунального 

підприємства «Управління капітального будівництва». 
 Доповідач: Афанасьєв Олег Володимирович - депутат міської 

ради від фракції ВО «Батьківщина» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

19.  Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в історичних ареалах 

міста (варіант 3). 
 Доповідач: Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

20.  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. 

21.  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. 

22.  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. 
 


