
 

УКРАЇНА 

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

12.09.2019 м.Запоріжжя №  46рс 

 
 

Про скликання сорок  
третьої сесії міської ради 

  

 

 

1. Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та згідно рішення міської ради від 26.06.2019 №19 «Про план роботи Запорізької 

міської ради на друге півріччя 2019 року», скликати сорок третю сесію міської 

ради 25 вересня 2019 о 11:00. Місце проведення - зал засідань міської ради. 

2. Внести в порядок денний сесії питання: 

2.1. 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) 

Доповідач: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

2.2. 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). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.3. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №10 «Про 

затвердження міської програми «Програма розвитку туризму в місті Запоріжжі на 

2017-2019 роки (зі змінами та доповненнями)». 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.4. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №28 «Про 

затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі 

змінами та доповненнями)». 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 
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2.5. 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). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.6. Про внесення змін до Програми «Освіта на 2019-2021 роки», 

затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 19.12.2018 №41 «Про 

затвердження програм по освітній галузі» (зі змінами). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.7. Про внесення змін до рішення 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)». 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.8. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2022 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та 

доповненнями). 

Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

2.9. Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського 

фонду у 2019 році», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі 

змінами)». 

Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

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

бюджет міста на 2019 рік» (зі змінами). 

Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

2.11. Про затвердження Концепції розвитку велоінфраструктури міста 

Запоріжжя на 2019 рік. 

Доповідач: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

2.12. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя» 

Березовському М.Н., Орєхову Т.І.  

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 
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виконавчого комітету міської ради. 

2.13. Про внесення змін до Положення про районну адміністрацію 

Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, 

Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району, 

затвердженого рішенням міської ради від 30.08.2017 №75.  

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

2.14. Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді 

міста житлом на 2018-2022 роки. 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «Солідарність». 

2.15. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в м.Запоріжжі. 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «Солідарність». 

2.16. Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядової ради 

Концерну «Міські теплові мережі». 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «Солідарність». 

2.17. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії щодо 

діяльності Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 

«КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ». 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «Солідарність». 

2.18. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін до ст. 172 

Податкового Кодексу України в частині обов'язкової реєстрації звітів про оцінку в 

Єдиній базі даних звітів про оцінку. 

Доповідач: Прасол Михайло Вікторович - депутат міської ради від фракції 

«Українське об'єднання патріотів - УКРОП». 

2.19. 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. 

2.20. 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. 

3. На сесію запросити голів райадміністрацій, осіб, яких затверджено до 

складу виконавчого комітету Запорізької міської ради, директорів департаментів, 

начальників відділів і управлінь міської ради, керівників підприємств, організацій 
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та установ міста /при необхідності/, представників засобів масової інформації. 

4. Просити голову обласної державної адміністрації, голову обласної ради, 

депутатів Верховної Ради України та депутатів обласної ради від міста Запоріжжя 

прийняти участь в роботі сесії міської ради. 

 

 

 

Міський голова В.В.Буряк 


