
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

19.12.2018 №4 

 

П Л А Н  

роботи Запорізької міської ради  на I півріччя 2019 року 
 

  

1. Загальні положення 

 

1. Запорізька міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради 

складається з пленарних засідань та засідань постійних комісій. 

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на 

квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на 

місяць. 

 1.1. Чергові сесії скликаються, як правило, в останню середу місяця. У 

разі, якщо на останню середу місяця припадає святковий або неробочий день, 

то сесія ради переноситься на найближчу середу. 

1.2. Позачергові сесії міської ради скликаються міським головою у 

виняткових випадках, за умови необхідності вирішення нагальних питань до 

проведення чергових сесій міської ради. 

2. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не 

рідше ніж один раз на місяць і є правомочними, якщо в ньому бере участь не 

менш ніж половина від загального складу комісії. 

2.1. Засідання постійної комісії ради скликається її головою, а в разі 

відсутності голови - його заступником або секретарем постійної комісії. 

2.2. Позачергові засідання постійних комісій скликаються відповідними 

головами комісій у виняткових випадках, за умови необхідності вирішення 

нагальних питань до проведення чергових засідання постійних комісій. 

3. Засідання погоджувальної ради веде міський голова або секретар ради 

за дорученням міського голови на якому відбувається: 

– внесення пропозицій щодо питань порядку денного, сприяння 

узгодженню позицій депутатів ради у разі виникнення спірних питань у роботі 

ради; 

– попереднє узгодження порядку денного сесії, проектів рішень, 

висновків, рекомендацій, зауважень чи пропозиції до проектів рішень. 

 

 

2. Сесійна діяльність 

 

1. Питання фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради 

 

Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 

Хто доповідає 

 

1 2 3 4 
Про внесення змін до 
рішення міської ради 
«Про бюджет міста на 

Директор 
департаменту 
фінансової та 

І півріччя 
2019 року 

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
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1 2 3 4 
2019 рік» бюджетної 

політики міської 
ради 
Вагіс О.А. 

виконавчих органів 
ради 
Малиш В.І. 

Про внесення змін до 
«Програми використання 
коштів депутатського 
фонду у 2019 році» 

Директор 
департаменту 
фінансової та 
бюджетної 
політики міської 
ради 
Вагіс О.А. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 
Малиш В.І. 

Про внесення змін до 
«Програми використання 
коштів цільового фонду 
міської ради на 2019 рік» 

Директор 
департаменту 
фінансової та 
бюджетної 
політики міської 
ради 
Вагіс О.А. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 
Малиш В.І. 

Про затвердження звіту 
про виконання бюджету 
міста за 2018 рік 

Директор 
департаменту 
фінансової та 
бюджетної 
політики міської 
ради 
Вагіс О.А. 

Лютий-
березень 
2019 року 

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 
Малиш В.І. 

 

 

2. Питання економічного розвитку міста Запоріжжя. 

 

Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 

Хто доповідає 

 

1 2 3 4 

Про оцінку реалізації 

Стратегії розвитку міста 

Запоріжжя до 2028 року 

та моніторинг 

впровадження Плану 

заходів з реалізації 

Стратегії розвитку міста 

Запоріжжя до 2028 року 

на період 2018-2020 роки  

Директор 
департаменту 
економічного 
розвитку міської 
ради 
Новак Н.В. 

 Заступник міського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих органів 
ради 
Малиш В.І. 

 

 

3. Питання комунальної власності та приватизації 

 

Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 

Хто доповідає 

 

1 2 3 4 
Про включення об’єктів 
права комунальної 
власності  до переліку 

Директор 
комунальної 
власності та 

І півріччя 
2019 року 

Перший 
заступник 
міського голови з 
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1 2 3 4 
об’єктів, що підлягають 
приватизації 

приватизації 
міської ради 
Забутний О.П. 

питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Мішок С.М. 

Про внесення змін до 
рішень Запорізької 
міської ради про 
включення об’єктів 
права комунальної 
власності до переліку 
об’єктів, що підлягають 
приватизації 

Директор 
комунальної 
власності та 
приватизації 
міської ради 
Забутний О.П. 

І півріччя 
2019 року 

Перший 
заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Мішок С.М. 

 

 

4. Питання щодо надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва: 

 
Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 
Хто доповідає 

 

1 2 3 4 
Про внесення змін до 
рішення міської ради 
«Про затвердження 
плану діяльності з 
підготовки проектів 
регуляторних актів на 
2019 рік» 

Заступник 
директора 
департаменту 
надання 
адміністративних 
послуг та 
розвитку 
підприємництва 
міської ради 
Мила Н.А. 

І півріччя 
2019 року  
(у разі 
необхідності) 

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Еделєв В.Г. 

Про скасування рішення 
міської ради від 
25.03.2015 №82 «Про 
розміщення та 
облаштування сезонних 
відкритих майданчиків 
для харчування біля 
закладів ресторанного 
господарства на 
території м. Запоріжжя» 
(зі змінами)» 

Заступник 
директора 
департаменту 
надання 
адміністративних 
послуг та 
розвитку 
підприємництва 
міської ради 
Мила Н.А. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Еделєв В.Г. 

Про внесення змін до 
міської цільової 
Програми розширення 
мережі філій Центру 
надання 
адміністративних 
послуг у м. Запоріжжі (у 
новій редакції) 

Заступник 
директора 
департаменту 
надання 
адміністративних 
послуг та 
розвитку 
підприємництва 
міської ради 
Мила Н.А. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови з 
питань діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Еделєв В.Г. 

 

 

5. Питання стосовно транспортного забезпечення та зв’язку в місті 

Запоріжжі: 

 
Назва проектів рішень Хто готує Строк Хто доповідає 
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виконання 

 

1 2 3 4 
Про внесення змін до 
рішення міської ради 
від 21.12.2016 №30 
«Про затвердження 
міської цільової 
програми «Безпечне 
місто Запоріжжя» 

Начальник 
управління з питань 
транспортного 
забезпечення та 
зв’язку міської ради 
Власюк О.О. 

І півріччя 
2019 року 

Перший 
заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Мішок С.М. 

Про внесення змін до 
рішення міської ради 
від 30.01.2013 № 20 
«Про затвердження 
міської цільової 
програми 
«Забезпечення 
належної та 
безперебійної роботи 
комунального 
підприємства 
«Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя» 
(зі змінами) 

Начальник 
управління з питань 
транспортного 
забезпечення та 
зв’язку міської ради 
Власюк О.О. 

І півріччя 
2019 року 

Перший 
заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Мішок С.М. 

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) 

Начальник 
управління з питань 
транспортного 
забезпечення та 
зв’язку міської ради 
Власюк О.О. 

І півріччя 
2019 року 

Перший 
заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Мішок С.М. 

Про внесення змін до 
рішення міської ради 
від 26.04.2018 №31 
«Забезпечення 
належної та 
безперебійної роботи 
комунального 
підприємства 
«Запорізький центр 
диспетчеризації 
громадського 
транспорту» 

Начальник 
управління з питань 
транспортного 
забезпечення та 
зв’язку міської ради 
Власюк О.О. 

І півріччя 
2019 року 

Перший 
заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Мішок С.М. 

 
 

6. Питання соціального захисту населення міста Запоріжжя: 

 
Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 
Хто доповідає 

 

1 2 3 4 
Про внесення змін до Начальник За потребою Заступник 
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1 2 3 4 
Міської комплексної 
програми соціального 
захисту населення 
міста Запоріжжя на 
2019-2021 роки 

управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради 
Полковнікова О.Я. 

міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Пустоваров А.І. 

 
 

7. Питання щодо архітектури та містобудування в місті Запоріжжі. 
 

Назва проектів рішень Хто готує Строк 
виконання 

Хто доповідає 
 

1 2 3 4 
Про затвердження 
Порядку розміщення та 
облаштування 
сезонних відкритих 
майданчиків для 
харчування біля 
стаціонарних закладів 
ресторанного 
господарства на 
території м.Запоріжжя 

Заступник 
директора 
департаменту 
архітектури та 
містобудування 
міської ради 
Назаренко П.В. 

Протягом 
2019 року 

Перший 
заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Мішок С.М. 

Про затвердження 
Порядку присвоєння 
поштових адрес 
об’єктам нерухомості в 
м.Запоріжжя 

Заступник 
директора 
департаменту 
архітектури та 
містобудування 
міської ради 
Назаренко П.В. 

Протягом 
2019 року 

Перший 
заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Мішок С.М. 

 
 

8. Питання з інфраструктури та благоустрою міста Запоріжжі. 
 

Назва проектів рішень Хто готує Строк 
виконання 

Хто доповідає 
 

1 2 3 4 
Про внесення змін до 
Програми розвитку 
інфраструктури та 
комплексного 
благоустрою на 2019-
2021 роки 

Заступник 
директора 
департаменту 
інфраструктури та 
благоустрою міської 
ради 
Байло М.Г. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Волобуєв В.О. 

 

 
9. Питання щодо охорони здоров’я в місті Запоріжжі. 
 

Назва проектів рішень Хто готує Строк 
виконання 

Хто доповідає 
 

1 2 3 4 
Про внесення змін до 
рішення міської ради 
«Про затвердження 
Програми «Охорона 
здоров’я міста 

Директор 
департаменту 
охорони здоров’я 
міської ради 
Ушакова В.В. 

При внесенні 
змін у 
фінансуванні 
галузі 
охорони 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
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1 2 3 4 
Запоріжжя на період 
2019-2021 роки» 

здоров’я 
міста та за 20 
робочих днів 
до дати 
проведення 
сесії міської 
ради 

органів ради 
Пустоваров А.І. 

 

 
10. Питання з житлово-комунального господарства міста Запоріжжя. 
 

Назва проектів рішень Хто готує Строк 
виконання 

Хто доповідає 
 

1 2 3 4 
Про внесення змін до 
Програми розвитку та 
утримання житлово-
комунального 
господарства м. 
Запоріжжя на 2019-
2021 роки 

Директор 
департаменту з 
управління 
житлово-
комунальним 
господарством 
міської ради 
Польовий С.Я. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Бородай О.М. 

Про внесення змін до 
Програми 
муніципальної 
аварійної служби, 
муніципальної служби 
з технічного 
обслуговування систем 
диспетчеризації ліфтів 
та «Контакт-центру 15-
80» м.Запоріжжя на 
2019-2021 роки 

Директор 
департаменту з 
управління 
житлово-
комунальним 
господарством 
міської ради 
Польовий С.Я. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Бородай О.М. 

Про внесення змін до 
Програми 
відшкодування 
відсоткових ставок за 
залученими в 
кредитно-фінансових 
установах кредитами, 
що надаються 
об’єднанням 
співвласників 
багатоквартирних 
будинків та житлово-
будівельним 
кооперативам на 
реалізацію 
енергозберігаючих 
проектів в житлово-
комунальному 
господарстві на 2019 – 
2021 роки 

Директор 
департаменту з 
управління 
житлово-
комунальним 
господарством 
міської ради 
Польовий С.Я. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Бородай О.М. 

 

 

11. Питання інспекції з благоустрою міста Запоріжжя. 

 
Назва проектів рішень Хто готує Строк Хто доповідає 
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виконання 

 

1 2 3 4 
Про розгляд 
електронної петиції 

Начальник інспекції 
з благоустрою 
міської ради 
Змієнко В.В. 
 

По мірі 
надходження 
звернень 
громадян 
(електронних 
петицій) 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Волобуєв В.О. 

 

 

12. Питання з освіти і науки в місті Запоріжжя. 

 
Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 
Хто доповідає 

 

1 2 3 4 
Про внесення змін до 
програм «Освіта на 
2019-2021 роки», 
«Оздоровлення та 
відпочинок на 2019-
2021 роки», 
«Професійна 
(професійно-технічна) 
освіта на 2019-2021 
роки» 

Директор 
департаменту освіти 
і науки міської ради 
Погребняк Ю.В. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Еделєв В.Г. 
 

 

 

13. Питання культури і туризму в місті Запоріжжя. 

 
Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 
Хто доповідає 

 

1 2 3 4 
Про внесення змін до 
рішення міської ради 
«Про затвердження 
міської програми 
«Програма охорони 
пам’яток історії та 
культури у 
м.Запоріжжя на 2018-
2022 роки» 

Директор 
департаменту 
культури і туризму 
міської ради  
Білов С.О. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Пустоваров А.І. 
 

Про внесення змін до 
рішення міської ради 
«про затвердження 
міської програми 
«Програма розвитку 
туризму в місті 
Запоріжжі на 2017-
2019 роки» 

Директор 
департаменту 
культури і туризму 
міської ради  
Білов С.О. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Пустоваров А.І. 

Про внесення змін до 
рішення міської ради 
«Про затвердження 
міської програми 
«Культура Запоріжжя 
на 2019-2021» 

Директор 
департаменту 
культури і туризму 
міської ради  
Білов С.О. 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Пустоваров А.І. 
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14. Питання служби (управління» у справах дітей міста Запоріжжя. 

 
Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 
Хто доповідає 

 

1 2 3 4 
Програма соціального 
захисту дітей та 
розвитку сімейних 
форм виховання дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування у м. 
Запоріжжі на 2019-
2021 роки 

Начальник служби 
(управління) у 
справах дітей 
міської ради 
Сиворакша Н.С. 

Квітень 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Пустоваров А.І. 
 

Забезпечення дитячих 
будинків сімейного 
типу необхідними 
меблями, побутовою 
технікою та іншими 
предметами тривалого 
вжитку на 2019-2021 
роки 

Начальник служби 
(управління) у 
справах дітей 
міської ради 
Сиворакша Н.С. 

Травень 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Пустоваров А.І. 

 

 

15. Питання земельних відносин міста Запоріжжя. 

 
Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 
Хто доповідає 

 

1 2 3 4 
Землевпорядна 
документація (близько 
500 проектів рішень) 

Начальник 
управління з питань 
земельних відносин 
міської ради 
Сколибог Ю.О. 
 

Протягом 
2019 року 

Перший 
заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Мішок С.М. 

 

16. Питання щодо попередження надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення в місті Запоріжжі. 

 
Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 
Хто доповідає 

 

1 2 3 4 
Про внесення змін до 
міської цільової 
програми запобігання і 
ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природнього 
характеру, організація 
рятування на водах на 
2019-2021 роки 

Начальник 
управління з питань 
попередження 
надзвичайних 
ситуацій та 
цивільного захисту 
населення міської 
ради 
Закальський В.О. 
 

І півріччя 
2019 року 

Заступник 
міського голови 
з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 
Еделєв В.Г. 
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17. Питання виконавчого комітету міської ради. 

 
Назва проектів рішень Хто готує Строк 

виконання 
Хто доповідає 

 

1 2 3 4 
Про затвердження 
Положення про 
систему 
відеоспостереження 

Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради 
Омельянович Р.А. 

І півріччя 
2019 року 

Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради 
Омельянович Р.А. 

 

 

18. Розгляд інших питань, внесених на розгляд сесії відповідно до вимог 

Регламенту Запорізької міської ради, затвердженого рішенням Запорізької 

міської ради від 19.02.2016 №122 «Про затвердження Регламенту Запорізької 

міської ради».  

 

 

3. Робота постійних комісії міської ради 

 

 3.1. Постійні комісії міської ради розглядають питання відповідно до 

планів робот постійних комісій, які обов’язково включають: 

 – попередній розгляд проектів рішень, які вносяться на розгляд сесій 

міської ради; 

– контроль за виконанням прийнятих рішень міською радою, покладений 

на відповідні постійні комісії; 

– роботу з виборцями, розгляд  доручень, звернень, скарг мешканців міста 

Запоріжжя; 

 – затвердження звітів щодо виконання прийнятих рішень міською радою, 

депутатських запитів та планів робіт; 

 –  розгляд питань згідно протокольних рішень постійних комісій. 

 3.2. Робота постійних комісій формуються з урахуванням Положення про 

постійні комісії міської ради з наступними напрямами по комісіям:  

 

 

3.2.1. З питань депутатської діяльності, регламенту, законності, 

правопорядку та запобігання корупції: 

 
Зміст заходу  Строк 

виконання 
Відповідальні 

 

1 2 3 
Вивчення, підготовка та 
попередній розгляд 
питань, які належать до 
відання Запорізької 
міської ради 

Постійно Голова і члени комісії, 
начальники відповідних 
департаментів, управлінь та 
відділів міської ради 

Висвітлення діяльності 
комісії в засобах масової 
інформації 

Постійно Голова і члени комісії 
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1 2 3 
Розгляд звернень 
депутатів щодо конфлікту 
інтересів 

Постійно Голова і члени комісії 

Надання роз’яснень щодо 
Регламенту Запорізької 
міської ради та 
Положення про постійні 
комісії Запорізької міської 
ради 

Постійно Голова і члени комісії 

Контроль за діяльністю 
постійних комісій 
Запорізької міської ради 

Постійно Голова і члени комісії 

Розробка проектів рішень 
Запорізької міської ради 

Постійно Голова і члени комісії 

Контроль за виконанням 
Регламенту виконавчого 
комітету Запорізької 
міської ради 

Постійно Голова і члени комісії 

Антикорупційний аналіз 
проектів рішень та рішень 
ради та виконавчого 
комітету міської ради 

Постійно Голова і члени комісії 

 

 

3.2.2. З питань соціального та економічного розвитку, бюджету і 

фінансів: 

 
Зміст заходу  Строк 

виконання 
Відповідальні 

 

1 2 3 
Вивчення, підготовка та 
попередній розгляд 
питань, які належать до 
відання Запорізької 
міської ради 

Постійно Голова і члени постійної 
комісії, начальники 
відповідних департаментів, 
управлінь та відділів міської 
ради 

Про хід виконання 
міського бюджету по 
доходах і видатках 

Щомісячно Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської 
ради 

Розгляд фінансових 
планів на 2018р КП 
м.Запоріжжя 

Січень 2019 року Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської 
ради 
Департамент економічного 
розвитку 
Міський виконавчий комітет 

Розгляд уточнень до 
міського бюджету на 2018 
рік 

Січень 2019 року Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської 
ради 

Обговорення та 
узгодження Програм по 
місцевим податкам з 
діючими нормами 
Податкового кодексу 

Лютий 2019 року Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської 
ради 

Про виконання міського 
бюджету на 2017 рік 

Лютий-березень 
2019 року 

Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської 
ради 

Розгляд уточнень до 
міського бюджету на 
2018 рік 

Березень 2019 року Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської 
ради 
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1 2 3 
Про хід виконання 
міського бюджету по 
доходах і видатках за 
1 квартал 2019 рік 

Квітень 2019 року Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської 
ради 

Про хід виконання 
міського бюджету по 
доходах і видатках за 2 
квартал 1 півріччя 
2019 року 

Червень 2019 року Департамент фінансової та 
бюджетної політики міської 
ради 

Аналіз виконання 
бюджетних коштів та 
контроль за виконанням 
міського бюджету 

Щомісячно Голова і члени постійної 
комісії 

Розгляд звернень 
громадян , підприємств, 
установ та організацій 
міста 

Щомісячно Голова і члени постійної 
комісії 

 

 

3.2.3. З питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури 

та земельних відносин: 

 
Зміст заходу  Строк 

виконання 
Відповідальні 

 

1 2 3 
Розгляд проектів рішень 
про надання дозволу на 
розроблення проектів 
землеустрою щодо 
відведення земельних 
ділянок, погодження 
проектів документації із 
землеустрою, здійснення 
контролю за 
провадженням заходів, 
передбачених у рішеннях 
міської ради 

По мірі  
надходження 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Контроль надходження 
коштів до бюджету міста 
(орендна плата та 
земельний податок) від 
землекористувачів 

Постійно Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Контроль надходження 
коштів до бюджету від 
приватизації об'єктів 
комунальної власності, на 
розвиток інженерно-
транспортної та 
соціальної 
інфраструктури 

Постійно Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Контроль надходження 
коштів до бюджету міста 
від проведення аукціонів 

Постійно Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Обстеження об'єктів 
нерухомості, які 
підлягають приватизації 
шляхом викупу або на 
конкурсних засадах, 

По мірі  
надходження 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії, 
в межах повноважень комісії 
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1 2 3 
рекомендації стосовно 
визначення способів 
приватизації 
Контроль надходження та 
використання коштів, які 
надходять до бюджету від 
оренди приміщень 

Постійно Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Контроль виконання 
програми приватизації за І 
півріччя 2019 року 

Постійно Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Внесення на розгляд 
міської ради пропозицій 
стосовно порядку та умов 
відчуження майна 
комунальної власності м. 
Запоріжжя 

В разі виникнення 
підстав 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії, 
в межах повноважень комісії 

Аналіз проектів рішень 
землеустрою та забудови 
земельних ділянок 
стосовно їх відповідності 
Генеральному плану 
розвитку м. Запоріжжя та 
плану зонування 
територій 

По мірі  
надходження 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Затвердження місцевих 
містобудівних програм, 
місцевих правил забудови 
або окремих його 
розділів, іншої 
містобудівної 
документації, внесення 
змін до зазначених 
документів, визначення 
території, вибір, 
вилучення (викуп) і 
надання земель для 
містобудівних потреб 

По мірі  
надходження 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії, 
в межах повноважень комісії 

Про аналіз звернень на 
комісію за І квартал 2019 
року 

Березень 2019 року Чумаченко І.М.  
Члени комісії 
Керівники  
департаментів (управлінь), 
комунальних підприємств, 
посадові особи за напрямами 
діяльності 

Контроль за виконанням 
відповідними органами,  
визначення меж міста 
Запоріжжя та 
розмежування земель 
державної та комунальної 
власності 

Постійно Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Підготовка рішень щодо 
включення в перелік 
земельних ділянок, які 
будуть надаватись на 
конкурентних засадах, для 
розгляду на чергових 
сесіях міської ради 

Січень-червень  
2019 року 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Надання рекомендацій 
стосовно проектів рішень 

По мірі  
надходження 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії 
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1 2 3 
міської ради про 
прибережні захисні смуги 
та водоохоронні зони р. 
Дніпро та малих річок на 
території м. Запоріжжя 
Вилучення земельних 
ділянок для суспільних 
потреб або мотивів 
суспільної необхідності 

В разі виникнення 
підстав 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії, 
в межах повноважень комісії 

Перевірка виконання 
рішень міської ради, 
контроль за виконанням 
яких покладено на 
постійну комісію 

Щомісяця Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Розгляд та затвердження 
змін до Генерального 
плану, плану зонування та 
детальних планів 
території, комплексної 
схеми розташування 
тимчасових споруд для 
підприємницької 
діяльності 

По мірі  
надходження 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Розгляд позапланових 
питань за дорученням 
міської ради, міського 
голови та секретаря 
міської ради 

По мірі  
надходження 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії, 
в межах повноважень комісії 

Проведення моніторингу 
законодавчих та 
нормативних актів, 
проектів з напрямків 
профільної діяльності 
комісії та інформування 
комісію, департаменти 
(управління), посадових 
осіб за напрямами 
діяльності 

Постійно Чумаченко І.М.  
Члени комісії, 
в межах повноважень комісії 

Розгляд звернень 
фізичних та юридичних 
осіб 

По мірі  
надходження 

Чумаченко І.М.  
Члени комісії, 
в межах повноважень комісії 

Вдосконалення 
професійного рівня в 
галузях земельних 
відносин, містобудування 
та благоустрою, з питань 
комунальної власності, 
приватизації та  
архітектури 

Постійно Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Висвітлення діяльності 
комісії в засобах масової 
інформації 

Постійно Чумаченко І.М.  
Члени комісії 

Про аналіз звернень на 
комісію за І квартал 2019 
року 

Червень 2019 року Чумаченко І.М.  
Члени комісії 
Керівники  
департаментів (управлінь), 
комунальних підприємств, 
посадові особи за напрямами 
діяльності   
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3.2.4. З питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, 

послуг та захисту прав споживачів: 

 
Зміст заходу  Строк 

виконання 
Відповідальні 

 

1 2 3 
Організація та проведення 
засідань постійної комісії 
з питань регуляторної 
політики, розвитку 
підприємництва, торгівлі, 
дозвільних послуг та 
захисту прав споживачів 

14-00, щосереди 
протягом І півріччя 
2019 року 

Афанасьєв О.В., голова 
постійної комісії 

Підготовка протоколів 
засідань постійної комісії 
з питань регуляторної 
політики, розвитку 
підприємництва, торгівлі, 
дозвільних послуг та 
захисту прав споживачів 

Протягом 5 робочих 
днів після засідання 
постійної комісії 

Афанасьєв О.В., голова 
постійної комісії 

Участь у роботі робочої 
групи з питань фінансово-
економічної діяльності 
підприємств, що належать 
до комунальної власності 
територіальної громади 
міста 

За окремим 
графіком протягом І 
півріччя 2019 року 

Афанасьєв О.В., голова 
постійної комісії 

Участь у роботі робочої 
групи з підготовки 
пропозицій до Верховної 
Ради України та Кабінету 
Міністрів України для 
внесення змін в 
природоохоронне 
законодавство, а також 
внесення змін до міської 
природоохоронної 
програми 

За окремим 
графіком протягом І 
півріччя 2019 року 

Афанасьєв О.В., голова 
постійної комісії 

Участь у розробці, 
підготовці пропозицій, 
висновків постійної 
комісії та проектів 
регуляторних актів 
відповідно до Плану 
діяльності з підготовки 
проектів регуляторних 
актів на 2018 рік 

Протягом І півріччя 
2019 року 

Члени постійної комісії, 
департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
міської ради 

Розгляд питань роботи 
комунальних підприємств 
міської ради 

Протягом І півріччя 
2019 року 

Члени постійної комісії, 
керівники комунальних 
підприємств 

Внесення пропозицій до 
планів підприємств, 
установ та організацій, 
незалежно від форм 
власності, розташованих 
на території громади, з 
питань, пов'язаних із 
задоволенням потреб 
населення 

Протягом І півріччя 
2019 року 

Члени постійної комісії, 
керівники профільних 
управлінь та департаментів 
міської ради 
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1 2 3 
Здійснення контролю за 
дотриманням 
законодавства щодо 
захисту прав споживачів 

Протягом І півріччя 
2019 року 

Члени постійної комісії, 
департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
міської ради 

Розгляд питань 
департаменту надання 
адміністративних послуг 
та розвитку 
підприємництва міської 
ради 

Протягом І півріччя 
2019 року 

Члени постійної комісії, 
департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
міської ради 

Моніторинг виконання 
рішень міської ради, 
контроль за виконанням 
яких покладено на 
постійну комісію 

Протягом І півріччя 
2019 року 

Члени постійної комісії 

Здійснення моніторингу 
виконання заходів по 
відстеженню 
результативності 
регуляторних актів, 
прийнятих міською радою 

Протягом І півріччя 
2019 року 

Члени постійної комісії, 
департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
міської ради 

Сприяння розвитку всіх 
форм торгівлі, 
підприємництва, малого 
бізнесу 

Протягом І півріччя 
2019 року 

Члени постійної комісії, 
департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
міської ради 

 

 

 3.2.5. З питань екології: 

 
Зміст заходу  Строк 

виконання 
Відповідальні 

 

1 2 3 
Розгляд проектів рішень, 
які заплановано для 
обговорення та 
затвердження на сесіях 
міської ради 

Січень - червень 
2019 року 

Басов О.Ю., члени комісії 

Розгляд скарг та звернень, 
що надійшли до комісії 
від громадян та 
підприємців 

Січень - червень 
2019 року 

Басов О.Ю., члени комісії 

Розгляд питань згідно 
протокольних рішень 
постійної комісії 

Січень - червень 
2019 року 

Басов О.Ю., члени комісії 

Розгляд питань щодо 
фінансування 
природоохоронних 
заходів з міського 
бюджету 

Січень - червень 
2019 року 

Басов О.Ю., члени комісії 

Розгляд питань по 
проведенню конкурсних 
торгів на виконання робіт 
за рахунок міського 
бюджету 

Січень - червень 
2019 року 

Басов О.Ю., члени комісії 

Участь у нарадах 
виконавчого комітету 

Січень - червень 
2019 року 

Басов О.Ю., члени комісії 
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1 2 3 
міської ради, робочих 
поїздках, культурно-
масових заходах, тощо 
Обговорення екологічної 
ситуації в місті, 
проблемних питань та 
шляхів їх вирішення 

Січень - червень 
2019 року 

Басов О.Ю., члени комісії 

Розгляд плану проведення 
комплексу заходів щодо 
впорядкування, 
озеленення та 
благоустрою міста 

Січень - червень 
2019 року 

Басов О.Ю., члени комісії 

Розгляд питань щодо 
проведення у 2019 році 
службами міської ради 
заходів по недопущенню 
спалахів алергійних 
захворювань населення у 
період цвітіння 
карантинних рослин 

Травень – червень 
2019 року 

Басов О.Ю., члени комісії 

Перевірка виконання 
рішень міської ради, 
контроль за виконанням 
яких покладено на 
постійну комісію з питань 
екології 

Січень - червень 
2019 року 

Басов О.Ю., члени комісії 

 

 

 3.2.6. З питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму: 

 
Зміст заходу  Строк 

виконання 
Відповідальні 

 

1 2 3 
Перевірка харчування 
дітей в ДНЗ 

Січень 2019 року Зайцев В.О., члени комісії 

Перевірка харчування 
дітей в ЗНЗ 

Лютий 2019 року Зайцев В.О., члени комісії 

Аналіз занять дітей в 
позашкільних закладах, 
закладах культури та 
мистецтв 

Березень 2019 року Зайцев В.О., члени комісії 

Аналіз роботи 
департаменту молоді та 
спорту 

Квітень 2019 року Зайцев В.О., члени комісії 

Підготовка до ЗНО Травень 2019 року Зайцев В.О., члени комісії 
Аналіз туристичних 
підприємств, музеїв, 
закладів Запоріжжя 

Червень 2019 року Зайцев В.О., члени комісії 

 

 

 3.2.7. З питань життєзабезпечення міста: 

 
Зміст заходу  Строк 

виконання 
Відповідальні 

 

1 2 3 
Контроль виконання Січень – червень Постійна комісія з питань  
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1 2 3 
сесійних рішень міської 
ради, які стосуються 
питань комісії з питань  
життєзабезпечення міста 

2019 року життєзабезпечення міста 

Розгляд  виконання 
прийнятих рішень по 
житлово-комунальному 
господарству міста 

Січень – червень 
2019 року 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

Розгляд і контроль 
виконання програми 
ремонту будинків 
об’єднань співвласників 
багатоквартирних 
будинків 

Січень – червень 
2019 року 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

Розгляд і контроль 
виконання програми 
вибіркових капітальних 
ремонтів житлового 
фонду міста будівель, 
покрівель, ліфтів, 
комунікацій 

Січень – червень 
2019 року 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

Розгляд і контроль 
виконання програми 
ремонту «ветхого» 
житлового фонду міста 

Січень – червень 
2019 року 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 
господарством Запорізької 
міської ради 

Контроль за якісним 
виконанням функцій з 
надання послуг жителям 
міста управляючими 
компаніями 

Січень – червень 
2019 року 

Постійна комісія з питань  
життєзабезпечення міста 

Розгляд  виконання 
прийнятих рішень по 
благоустрою 
інфраструктури міста 

Січень – червень 
2019 року 

Постійна комісія з питань  
життєзабезпечення міста,  
відповідні департаменти 
міської ради та комунальні 
підприємства 

Контроль за ходом 
реалізації заходів щодо 
приведення у 
відповідність санітарним 
нормам освітлення 
квартальних, внутрішньо 
дворових доріг, житлових 
і паркових зон 

Січень – червень 
2019 року 

КП «Запоріжміськсвітло» 

Розгляд і контроль 
виконання програми 
спрямованої на 
підвищення 
енергоефективності та 
енергозбереження в 
комунальних установах, 
інфраструктурі та 
житловому фонду міста 

Січень – червень 
2019 року 

Постійна комісія з питань  
життєзабезпечення міста,  
відповідні департаменти та 
управління  міської ради 

Контроль плану заходів з 
підтримки в справному 
стані інженерних мереж 
та комунікацій. Контроль 
за програмою 
реконструкції та розвитку 
інженерних мереж 

Січень – червень 
2019 року 

Постійна комісія з питань  
життєзабезпечення міста,  
відповідні департаменти та 
управління  міської ради 

Оптимізація і розвиток в Січень – червень Управління з питань 
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1 2 3 
місті громадського 
транспорту 

2019 року транспортного забезпечення 
та зв’язку міської ради 

Розгляд звернень, 
пропозицій мешканців 
міста та громадських 
організацій, прийняття 
відповідних рішень 

Січень – червень 
2019 року 

Постійна комісія з питань  
життєзабезпечення міста 

 

 

 3.2.8. З питань охорони здоров’я та соціального захисту населення: 

 
Зміст заходу  Строк 

виконання 
Відповідальні 

 

1 2 3 
Про звіт департаменту 
охорони здоров’я ЗМР 
щодо виконання програм 
у сфері охорони здоров’я 
міста Запоріжжя за 2018 
рік 

Лютий – березень 
2019 року 

Департамент охорони 
здоров’я 

Про звіт управління 
соціального захисту 
населення щодо 
виконання комплексної 
програми соціального 
захисту населення за 2018 
рік 

Лютий – березень 
2019 року 

Управління соціального 
захисту населення 

Про звіт служби 
(управління) у справах 
дітей ЗМР за 2018 рік 

Лютий – березень 
2019 року 

Служба (управління) у 
справах дітей ЗМР 

Про корегування 
місцевого бюджет на 2019 
рік 

Лютий – березень 
2019 року 

Департамент охорони 
здоров’я, департамент 
фінансової та бюджетної 
політики міської ради, 
комісія з питань соціального 
та економічного розвитку, 
бюджету та фінансів 

Про проекти рішень, що 
розглядатимуться на сесії 
Запорізької міської ради в 
першому півріччі 2019 
року 

І півріччя 2019 року Начальники структурних 
підрозділів ЗМР 

Виїзне засідання до КУ 
«Запорізька міська 
багатопрофільна дитяча 
лікарня №5» 

І півріччя 2019 року Департамент охорони 
здоров’я, комісія з питань 
охорони здоров’я та 
соціального захисту 
населення, головний лікар 
ЛПЗ. 

Виїзне засідання до 
амбулаторії №6 Центру 
ПМСД № 2 

І півріччя 2019 року Департамент охорони 
здоров’я, комісія з питань 
охорони здоров’я та 
соціального захисту 
населення, головний лікар 
ЛПЗ. 

Виїзне засідання до КУ 
«Міська клінічна лікарня 
екстреної та швидкої 
медичної допомоги міста 

І півріччя 2019 року Департамент охорони 
здоров’я, комісія з питань 
охорони здоров’я та 
соціального захисту 
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1 2 3 
Запоріжжя» населення, головний лікар 

ЛПЗ. 
Амбулаторія сімейного 
лікаря по вул. Дорошенка, 
3 

І півріччя 2019 року Департамент охорони 
здоров’я, комісія з питань 
охорони здоров’я та 
соціального захисту 
населення 

Про хід виконання 
Програми «Пріоритетний 
розвиток первинної 
медико-санітарної 
допомоги» 

І півріччя 2019 року Департамент охорони 
здоров’я, головні лікарі 
Центрів ПМСД 

Про хід виконання 
Міської комплексної 
програми соціального 
захисту населення міста 
Запоріжжя 

І півріччя 2019 року Управління соціального 
захисту населення 

Про хід виконання 
Програми «Охорона 
здоров’я міста» 

І півріччя 2019 року Департамент охорони 
здоров’я 

Про впровадження 
підготовчих заходів 
необхідних для належного 
функціонування 
вторинної медичної 
допомоги в умовах 
реформування 

Травень 2019 року Департамент охорони 
здоров’я, комісія з питань 
охорони здоров’я та 
соціального захисту 
населення 

 

 

Секретар міської ради Р.О.Пидорич 


