
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

тридцятої сесії міської ради 

Початок роботи сесії 27.06.2018 

 

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 План роботи Запорізької міської ради на друге півріччя 2018 року. 
 

 Доповідач: Пидорич Руслан Олександрович - секретар 

міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

5.  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)» (варіант 3). 
 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. 

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) (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. 

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) (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. 

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) (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. 

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) (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. 

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».  
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 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. 

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) (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. 

12.  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. 

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

бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами) (варіант 4). 
 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 визначення розпорядників та одержувачів (кінцевих бенефіціарів) 

субвенції за місцевими бюджетами на реалізацію проектів у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (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. 

15.  Про підтримку петиції щодо включення в Положення про Громадський 

бюджет напрямків покращення екології, енергоефективності будівель та 
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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 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

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. 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

17.  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 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

18.  Про передачу земельних ділянок. 
 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. 

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. 
 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. 

20.  Про припинення юридичної особи - комунального закладу «Запорізький 
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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 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

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». 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

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». 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

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». 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

24.  Про припинення юридичної особи - комунального закладу «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №6» шляхом перетворення у 

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №6». 
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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. 

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». 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

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». 
 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 припинення юридичної особи - комунального закладу «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №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 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

28.  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 - до 5 хвил. 
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прийняття рішення 

29.  Про впровадження «Mobile ID» в місті Запоріжжя (варіант 2). 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

30.  Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в м.Запоріжжі. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

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. 
 Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - депутат міської 

ради від фракції «УКРОП» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

32.  Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури 

території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки     

(варіант 2). 
 Доповідач: Мотренко Олександр Володимирович - депутат 

міської ради від фракції «Наш край» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

33.  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. 
 


