
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 другої позачергової сесії міської ради 

Початок роботи сесії 21.12.2020 

 

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. Затвердження регламенту. 

Розгляд питань порядку денного: 

4.  Про затвердження Положення про постійні комісії Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Корольов Олег Миколайович - депутат міської 

ради від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ 

ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ».  

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

5.  Про затвердження Регламенту Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Корольов Олег Миколайович - депутат міської 

ради від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ 

ВОЛОДИМИРА БУРЯКА «ЄДНАННЯ».  

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

6.  Про обрання секретаря Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

7.  Про утворення постійних комісій Запорізької міської ради.  

 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
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 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

8.  Про обрання постійних комісій Запорізької міської ради та їх голів. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

9.  Про утворення виконавчого комітету Запорізької міської ради, визначення 

його чисельності. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

10.  Про затвердження П'ятницького А.В. першим заступником міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради та до складу виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

11.  Про затвердження Волобуєва В.О. заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

12.  Про затвердження Гординського В.Г. заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

13.  Про затвердження Малиш В.І. заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

14.  Про затвердження Пустоварова А.І. заступником міського голови з питань 
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діяльності виконавчих органів ради та до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

15.  Про затвердження Омельяновича Р.А. керуючим справами виконавчого 

комітету Запорізької міської ради та до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

16.  Про затвердження Євдокименка М.М. до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

17.  Про затвердження Кійка С.Г. до складу виконавчого комітету Запорізької 

міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

18.  Про затвердження Клейнера І.С. до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

19.  Про затвердження Михайської Н.В. до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

20.  Про затвердження Рильського В.В. до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

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

21.  Про затвердження Софійченка В.С. до складу виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Буряк Володимир Вікторович - міський голова 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

22.  Про умови оплати праці Запорізького міського голови Буряка В.В.  

 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

23.  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). 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

24.  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: Гординський Віктор Георгійович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

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

бюджет міста на 2020 рік» (код бюджету 8201100000) (зі змінами). 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

26.  Про надання місцевої гарантії у 2020 році.  

 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. 

27.  Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік. 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

28.  Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік (код 

бюджету 8562000000). 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

 

Час для доповідей - до 10 хвил. 

Час для виступів - до 3 хвил. 

Час для інформації - до 2 хвил. 

Час для довідок - до 2 хвил. 
 


