
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

п'ятдесятої сесії міської ради 

Початок роботи сесії 27.05.2020 

 

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 внесення змін до Програми розвитку інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 18.12.2019 №15 (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. 

5.  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) (варіант 2). 
 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. 

6.  Про внесення змін до Програми розвитку та утримання 
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житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2022 роки, 

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

доповненнями) (варіант 4). 
 Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

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 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

8.  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)» (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 19.12.2018 №32 «Про 

затвердження Програми «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 

2019-2021 роки» (зі змінами) (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. 

10.  Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №31 (зі змінами) 

(варіант 2). 
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 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

11.  Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021 роки», «Професійна 

(професійно-технічна) освіта на 2019-2021 роки», затверджених рішенням 

Запорізької міської ради від 19.12.2018 №41 «Про затвердження програм по 

освітній галузі» (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. 

12.  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 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

13.  Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку архівної справи у 

м.Запоріжжі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

24.04.2019 №39. 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

14.  Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 20.12.2017 №43 

«Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних 

заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки» (зі змінами) 

(варіант 3). 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
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15.  Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського 

фонду у 2020 році», затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 

№48 (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. 

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 №49 «Про 

бюджет міста на 2020 рік» 

(код бюджету 8201100000) (зі змінами) (варіант 4). 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

17.  Про Громадський бюджет у місті Запоріжжі у 2020 році. 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

18.  Про моніторинг виконання Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року та 

Плану заходів з її реалізації за підсумками 2019 року 

 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

19.  Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади 

міста Запоріжжя. 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
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20.  Про внесення змін до Положення про Інспекцію з благоустрою Запорізької 

міської ради, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 

31.01.2018 №50. 
 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. 

21.  Про внесення змін до Положення про департамент інфраструктури та 

благоустрою Запорізької міської ради затвердженого рішенням Запорізької 

міської ради від 31.01.2018 №51 (варіант 2). 
 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. 

22.  Про затвердження Плану дій з адаптації до наслідків зміни клімату міста 

Запоріжжя. 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

23.  Про присвоєння назв провулків та тупиків в Дніпровському районі міста 

Запоріжжя. 
 Доповідач: Змієнко Віталій Валерійович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському 

району 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

24.  Про присвоєння назв вулиці, провулків та тупиків в Дніпровському районі 

міста Запоріжжя. 
 Доповідач: Змієнко Віталій Валерійович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському 

району 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

25.  Про присвоєння назви проїзду, провулку та тупику в Дніпровському районі 
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міста Запоріжжя. 
 Доповідач: Змієнко Віталій Валерійович - голова районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському 

району 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2019 №40 «Про 

затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується 

для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) окремими лотами та 

надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою». 
 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.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2019 №30 «Про 

проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельних ділянок». 
 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. 

28.  Про затвердження переліку об'єктів права комунальної власності 

м.Запоріжжя, що підлягають приватизації. 
 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. 

29.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.03.2016 

№27 «Про надання дозволу підприємствам, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста». 
 Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і - до 5 хвил. 
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прийняття рішення 

30.  Про відчуження рухомого майна територіальної громади м.Запоріжжя, що 

знаходиться в господарському віданні комунального некомерційного 

підприємства «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» 

Запорізької міської ради, шляхом проведення електронних торгів 

(аукціонів) з використанням електронної торгової системи 

ProZorro.Продажі (варіант 2). 
 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. 

31.  Про делегування повноважень. 
 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. 

32.  Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії щодо діяльності 

Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 

«КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ». 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Європейська 

Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

33.  Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядової ради 

Концерну «Міські теплові мережі». 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Європейська 

Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

34.  Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді 

міста житлом на 2020-2024 роки. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Європейська 

Солідарність» 
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  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

35.  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 «Європейська 

Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

36.  Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в м.Запоріжжі. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Європейська 

Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

37.  Про Програму побудови та функціонування системи автоматизованого 

спостереження (моніторингу) за вмістом забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, станом поверхневих вод та грунтів, у м.Запоріжжя. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Європейська 

Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

38.  Про заходи з підтримки малого та середнього бізнесу м.Запоріжжя під час 

дії карантину та після його завершення. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Європейська 

Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

39.  Про надання допомоги Кривицькій В.Р. на лікування матері Цюцьки Р.А. 
 Доповідач: Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради 

від фракції «Опозиційний блок» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
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40.  Про надання допомоги Овечку М.В. на лікування сина Овечка І.М. 
 Доповідач: Адаманов Олег Федорович - депутат міської ради 

від фракції «Опозиційний блок» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

41.  Про надання допомоги Бабак А.Г. на лікування. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Європейська 

Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

42.  Про надання допомоги Прусу Є.М. на лікування. 
 Доповідач: Константинов Олександр Олександрович - 

депутат міської ради від фракції «Європейська 

Солідарність» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

43.  Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (варіант 4). 
 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. 

44.  Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (п.1-п.2) 
 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. 

45.  Різне. 
 Доповідач:  -  

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
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Час для доповідей - до 10 хвил. 

Час для виступів - до 3 хвил. 

Час для інформації - до 2 хвил. 

Час для довідок - до 2 хвил. 
 


