
Додаткові питання, 

які плануються для включення до порядку денного  

тридцять третьої сесії міської ради 31.10.2018 

 

1. 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)» (ПРОЕКТ №35) (варіант 2). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

2. Про внесення змін до Програми «Цифрова стратегія міста на 2017-2020 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №24 (зі змінами) 

(ПРОЕКТ №36) (варіант 2).  

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович – керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

3. Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної служби, 

муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації 

ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями) 

(ПРОЕКТ №40).  

Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

4. Про внесення змін до міської цільової програми «Забезпечення належної 

та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського 

електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 28.03.2018 №43 (зі змінами) (ПРОЕКТ №41).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

5. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 31.01.2014 

№22 «Про затвердження Програми раціонального використання території та 

комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя» зі змінами  

(ПРОЕКТ №43).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

6. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя об'єкту нерухомого майна права державної 

власності - квартири №30 по вул.Військбуд, 67 від Головного управління 

Національної гвардії України) (ПРОЕКТ №32). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 
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голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

7. Про клопотання перед Запорізькою обласною радою щодо передачі до 

комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя обладнання для 

облаштування інтерактивного робочого місця вчителя для початкової школи 

(ПРОЕКТ №37).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

8. Про відмову від першочергового права купівлі частин квартир спільного 

заселення за адресами: вул.Степова, 3, вул.Криворізька, 9, вул.Авраменка,16а, 

вул.Ентузіастів/Василя Сергієнка, 21/32, проїзд В.Тіліженка буд.2 (ПРОЕКТ 

№38). 

Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

9. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії щодо діяльності 

Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 

«КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ» (ПРОЕКТ №18).  

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської 

ради від фракції «Солідарність». 

10. Про введення мораторію на будівництво на зелених територіях 

загального користування до приведення їх площі до затверджених норм 

(ПРОЕКТ №33). 

Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від фракції 

«Українське об’єднання патріотів - УКРОП». 

11. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Верховної Ради 

України про підтримку Проекту Закону №8487 від 15.06.2018 «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком 

легкових транспортних засобів» з урахуванням пропозицій та зауважень» 

(ПРОЕКТ №34). 

Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від фракції 

«Українське об’єднання патріотів - УКРОП». 

12. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них 

місця проживання (ПРОЕКТ №44). 

Доповідач: Чумаченко Ігор Миколайович - голова постійної комісії 

міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури 

та земельних відносин. 

13. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до керівників 

Запорізької місцевої прокуратури №1 Бутенко І.О., Запорізької місцевої 

прокуратури №2 Мазурика Р.В., Запорізької місцевої прокуратури №3 

Прихожанова В.О., в.о. начальника Дніпровського відділу поліції Головного 

управління національної поліції в Запорізькій області Васильєва Л.М. стосовно 
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вжиття заходів щодо попередження подальших випадків зловмисного 

пошкодження майна (ПРОЕКТ №45). 

Доповідач: Дорошенко Юрій Леонідович - депутат міської ради від 

фракції «Опозиційний блок». 

14. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента 

України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо 

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 р. № 838 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. 

№187», якою підвищено ціну на газ для населення на 23,5%. 

Доповідач: Костенко Ірина Борисівна - голова фракції міської ради «ВО 

«Батьківщина». 

15. Про надання допомоги Кириченко О.А. на лікування (ПРОЕКТ №39/1). 

Доповідач: Кальцев Володимир Федорович - депутат міської ради від 

фракції «Наш край». 

16. Про надання допомоги Ліховських Л.Б. на лікування доньки  

Фаєрман В.Ф. (ПРОЕКТ №39/2).  

Доповідач: Кальцев Володимир Федорович - депутат міської ради від 

фракції «Наш край». 

17. Про надання допомоги Шмойлову В.І. на лікування дружини  

Шмойлової Н.В. (ПРОЕКТ №39/3). 

Доповідач: Васильєв Денис Анатолійович - депутат міської ради від 

фракції «Нова політика». 

 


