
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

сорок першої сесії міської ради 

Початок роботи сесії 26.06.2019 

 

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 2019 року. 
 Доповідач: Пидорич Руслан Олександрович - секретар 

міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

5.  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 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - 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 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2018 №30 (зі змінами) (варіант 2). 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 
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міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

7.  Про внесення змін до програми «Фізична культура та спорт на 2019-2021 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №50 «Про 

затвердження Програми «Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки», 

«Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 

роки», «Міської програми підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя на 

2019-2021 роки» та про внесення змін до рішення міської ради від 

20.12.2017 №33 (зі змінами та доповненнями)» (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 рішення міської ради від 19.12.2018 №32 «Про 

затвердження Програми «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 

2019-2021 роки» (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. 

9.  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 (зі змінами та доповненнями)». 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - 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 19.12.2018 №28 «Про 

затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки» 

(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. 

11.  Про внесення змін до Міської цільової Програми відновлення 

інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.06.2018 №32 (зі змінами та 

доповненнями). 
 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 розвитку інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 19.12.2018 №36 (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. 

13.  Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського 

фонду у 2019 році», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 

№54 (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. 

14.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №57 «Про 

бюджет міста на 2019 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. 

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

Запоріжжі (зі змінами) (варіант 2). 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 
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голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

16.  Про затвердження Положення про комунальний заклад «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. 

17.  Про підтримку петиції щодо збереження водонапірної вежі. 
 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 включення об'єкта права комунальної власності - нежитлового 

приміщення №21 першого поверху (літ. А-3) площею 86,0 кв.м по 

вул.Синенка Сергія, буд. 51 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. 

19.  Про надання дозволу гр.Кривов'язовій О.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров.Понтонному 

(буд.) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 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 відмову в наданні дозволу гр.Кривов'язовій О.О. на розроблення 
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров.Понтонному (буд.) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 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. 

21.  Про надання дозволу гр.Кобзарю К.Ф. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров.Понтонному (буд.) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка). 
 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.  Про відмову в наданні дозволу гр.Кобзарю К.Ф. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Понтонному 

(буд.) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 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. 

23.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя мережі зовнішнього освітлення по пр.Металургів, 8-А від 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГА 

ДЕВЕЛОПМЕНТ». 
 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. 

24.  Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента України 

Зеленського В.О. щодо призначення голови Запорізької обласної державної 

адміністрації та керівників територіальних органів виконавчої влади в 
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Запорізькій області з урахуванням принципу територіальності. 
 Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської 

ради від фракції «Українське об'єднання патріотів 

- УКРОП» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

25.  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. 

26.  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. 

27.  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. 
 


