
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

двадцять дев'ятої  сесії міської ради 

Початок роботи сесії 30.05.2018 

 

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 затвердження Програми підтримки заходів з енергозбереження в 

Запоріжжі на 2018-2020 роки. 
 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. 

5.  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 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. 

6.  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) 

(варіант 3). 
 Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник 



2 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

7.  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) (варіант 3). 
 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. 

8.  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: Еделєв Валерій Гаврилович - 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 «Програми використання коштів депутатського фонду 

у 2018 році», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (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. 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №55 «Про бюджет 

міста на 2018 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. 

11.  Про збільшення статутного капіталу та затвердження нової редакції статуту 
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КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

ЗАПОРІЖЖЯ». 
 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. 

12.  Щорічний звіт про здійснення державної регуляторної політики органами 

місцевого самоврядування за 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. 

13.  Про внесення доповнень до рішення міської ради від 22.11.2017 №32 «Про 

затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2018 рік» (варіант 2). 
 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. 

14.  Про реєстрацію договорів найму (піднайму, оренди) жилих приміщень. 
 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. 

15.  Про затвердження Положення про департамент освіти і науки Запорізької 

міської ради. 
 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. 

16.  Про звільнення заступника міського голови.  

 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і - до 5 хвил. 
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прийняття рішення 

17.  Про порушення клопотання щодо надання статусу академічного 

Запорізькому муніципальному театру танцю. 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

18.  Про затвердження Положення про службу (управління) у справах дітей 

Запорізької міської ради. 
 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 створення комунального закладу «Центр соціальної підтримки дітей та 

сімей «Затишна домівка» Запорізької міської ради (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 припинення юридичної особи - комунального закладу «Міський Центр 

здоров'я» шляхом приєднання до комунального закладу «Інформаційно-

аналітичний центр медичної статистики департаменту охорони здоров'я 

Запорізької міської ради». 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

21.  Про реформування юридичної особи «Комунальне підприємство «Редакція 

газети «Запорозька Січ» шляхом реорганізації у Приватне підприємство 

«Редакція газети «Запорозька Січ». 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

22.  Про перейменування вулиці Авангардної в місті Запоріжжі на вулицю Героїв 
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23-го батальйону. 
 Доповідач: Зайцев Вячеслав Олексійович - депутат міської 

ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

23.  Про комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Запоріжжя» 

Запорізької міської ради (варіант 2). 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

24.  Про впровадження «Mobile ID» в місті Запоріжжя. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат 

міської ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

25.  Про звернення Запорізької міської ради до виборців міста Запоріжжя щодо 

пропозиції про відкликання депутата.  

 Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської 

ради від фракції «УКРОП» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

26.  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. 

27.  Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу з відбору 

інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду 

в міському громадському транспорті м.Запоріжжя. 
 Доповідач: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради 

від фракції «Об'єднання «Самопоміч» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

28.  Про затвердження міської цільової програми «Запоріжжя - місто з 

безпечними зупинками». 
 Доповідач: Германюк Олег Борисович - депутат міської ради 
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від фракції «Об'єднання «Самопоміч» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

29.  Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента України, 

Прем'єр-міністра України, Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства та Фонду державного 

майна України щодо вирішення питання передачі житлового фонду, що не 

увійшов до статутних капіталів господарських товариств у процесі 

приватизації, але перебуває на їхньому балансі, в управління об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків. 
 Доповідач: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради 

від фракції ВО «Батьківщина» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

30.  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. 

31.  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. 

32.  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. 
 


