
 

УКРАЇНА 

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16.10.2019 м.Запоріжжя №  47рс 

 

 
Про скликання сорок  
четвертої 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 четверту 

сесію міської ради 30 жовтня 2019 о 11:00. Місце проведення - зал засідань 

міської ради. 

2. Внести в порядок денний сесії питання: 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. 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). 
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Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.6. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №30 «Про 

затвердження міської цільової програми «Безпечне місто Запоріжжя» (зі 

змінами). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

2.7. 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. 

2.8. 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. 

2.9. Про внесення змін до міської цільової програми запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація 

рятування на водах на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №34 (зі змінами). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

2.10. Про внесення змін до Програми надання шефської допомоги 

військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та 

покращення матеріально-технічного стану підрозділів Міністерства внутрішніх 

справ України та Державної служби з надзвичайних ситуацій, які дислокуються 

на території м.Запоріжжя, на 2019 рік. 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13. Про затвердження Концепції розвитку велоінфраструктури міста 

Запоріжжя на 2019 рік. 
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Доповідач: Волобуєв Володимир Олександрович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

2.14. Про надання згоди територіальної громади м.Запоріжжя в особі 

Запорізької міської ради, як співвласника частки у праві спільної часткової 

власності нежитлового приміщення VII по вул.Європейська, 21 на передачу 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОДЖЕРС» частки 

приміщення VII, яке належить йому на праві спільної часткової власності, як 

вкладу до статутного капіталу. 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

2.15. Про затвердження умов Договору (Мандатного листа) з Міжнародною 

фінансовою корпорацією («IFC»).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.16. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 26.03.2014 №17 

«Про впорядкування процесу надання житлово-комунальних послуг у 

м.Запоріжжі». 

Доповідач: Бородай Олексій Миколайович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

2.17. Про покладання функцій багатопрофільних лікарень інтенсивного 

лікування другого рівня на комунальні заклади охорони здоров’я міста у складі 

Запорізького госпітального округу. 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

2.18. Про затвердження Положення про районну адміністрацію Запорізької 

міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, 

Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району. 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

2.19. Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення 

молоді міста житлом на 2018-2022 роки.  

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «Солідарність». 

2.20. Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядової ради 

Концерну «Міські теплові мережі».  

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «Солідарність». 

2.21. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії щодо 

діяльності Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 

«КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ». 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «Солідарність». 
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2.22. Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському електричному та автомобільному транспорті загального користування у 

м.Запоріжжі. 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «Солідарність». 

2.23. Про Програму побудови та функціонування системи автоматизованого 

спостереження (моніторингу) за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі, станом поверхневих вод та ґрунтів, у м.Запоріжжя. 

Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - депутат міської ради 

від фракції «Солідарність». 

2.24. 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. 

2.25. 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 

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 


