
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

тридцять другої сесії міської ради 

Початок роботи сесії 26.09.2018 

 

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 «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) (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. 

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 рішення міської ради від 25.12.2015 №16 «Про 
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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 

  - 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 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. 

8.  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. 

9.  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: Волобуєв Володимир Олександрович - 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 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 
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  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

11.  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. 

12.  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. 

13.  Про скасування рішення Запорізької міської ради від 28.11.2012 №40 «Про 

затвердження Порядку видачі дозволу на експлуатацію об'єкта поводження 

з небезпечними відходами на території м.Запоріжжя».  

 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 затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади 

міста Запоріжжя. 
 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 погодження інвестиційної програми поводження з твердими 

побутовими відходами товариства з обмеженою відповідальністю «Вельтум 

- Запоріжжя» на 2018 рік . 
 Доповідач: Бурчак Ігор Васильович - генеральний директор 



4 

ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

16.  Про надання згоди на внесення змін до Комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті 

Запоріжжі та їх архітектурних типів, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 24.02.2014 №17 зі змінами та 

доповненнями  (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. 

17.  Про затвердження міської цільової Програми будівництва сміттєзбиральних 

майданчиків для твердих побутових відходів та їх роздільного збору в місті 

Запоріжжі на 2018-2020 роки (варіант 2). 
 Доповідач: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської 

ради від фракції «Опозиційний блок» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

18.  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. 

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

Запоріжжі, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 28.03.2018 

№57 «Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті 

Запоріжжі (зі змінами)».  

 Доповідач: Костенко Ірина Борисівна - депутат міської ради 

від фракції ВО «Батьківщина» 

  - 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 
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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. 
 


