
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

третьої сесії міської ради 

Початок роботи сесії 27.01.2021 

 

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 перше півріччя 2021 року. 
 Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

5.  Про утворення постійної комісії Запорізької міської ради з питань екології 

та обрання її голови та членів комісії. 
 Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №2 «Про 

утворення постійних комісій Запорізької міської ради» (варіант 2). 
 Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
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7.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2020 №4 «Про 

затвердження Положення про постійні комісії Запорізької міської ради» 

(варіант 2). 
 Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №4 «Про обрання 

постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і 

фінансів Запорізької міської ради та її голови». 
 Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

9.  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №6 «Про обрання 

постійної комісії з питань життєзабезпечення міста та екології Запорізької 

міської ради та її голови». 
 Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - секретар міської 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

10.  Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 18.12.2019 №37 

«Про затвердження Програми розвитку системи надання адміністративних 

послуг в м.Запоріжжі на 2020-2022 роки». 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

11.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2020 №49 «Про 

бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2021 рік» (код 

бюджету 08562000000). 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

12.  Про затвердження звіту про виконання проєктів-переможців Громадського 
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бюджету у місті Запоріжжі по управлінню соціального захисту населення 

Запорізької міської ради за 2020 рік. 
 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 зміну найменувань закладів дошкільної освіти. 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович  - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

14.  Про затвердження змін до редакційного статуту Комунального 

підприємства «Муніципальна телевізійна мережа» та про призначення 

членів редакційної ради (варіант 2). 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

15.  Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 26.08.2020 №63 

«Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя об'єктів нерухомого майна (будівель та споруд) та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна дитячого садку №241 по 

вул.Бочарова, 5а від державного підприємства «Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г.Івченка та подальше 

його використання». 
 Доповідач: Забутний Олександр Павлович - директор 

департаменту комунальної власності та 

приватизації міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

16.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя квартири №97 по вул.Героїв 93-ї бригади, 38 та квартири 

№173 по пр.Ювілейному, 20а від Управління Служби безпеки України в 

Запорізькій області. 
 Доповідач: Забутний Олександр Павлович - директор 

департаменту комунальної власності та 
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приватизації міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

17.  Про надання згоди на передачу у державну власність майна, яке належить 

територіальній громаді м.Запоріжжя. 
 Доповідач: Забутний Олександр Павлович - директор 

департаменту комунальної власності та 

приватизації міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

18.  Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 26.08.2020 №46 

«Про затвердження переліку об'єктів права комунальної власності 

м.Запоріжжя, що підлягають приватизації». 
 Доповідач: Забутний Олександр Павлович - директор 

департаменту комунальної власності та 

приватизації міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

19.  Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.04.2007 №15 

«Про надання згоди на передачу до державної власності частин дороги 

Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта». 
 Доповідач: Забутний Олександр Павлович - директор 

департаменту комунальної власності та 

приватизації міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

20.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

із подальшим продажем права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах). 
 Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший 

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 рішення Запорізької міської ради від 27.06.2018 №39 

«Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких 
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пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) 

окремими лотами та надання дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою» зі змінами та доповненнями. 
 Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

22.  Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (варіант 3). 
 Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

23.  Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (п.1-п.43). 
 Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

24.  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. 
 


