
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

п'ятої сесії міської ради 

Початок роботи сесії 31.03.2021 

 

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 внесення змін до Міської цільової Програми будівництва (придбання) 

доступного житла в м.Запоріжжя на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 26.08.2020 №38 (зі змінами). 
 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. 

5.  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) 

(варіант 2). 
 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. 

6.  Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури та комплексного 
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благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 18.12.2019 №15 (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. 

7.  Про внесення змін до Міської цільової Програми відновлення 

інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2025 

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. 

8.  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) (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. 

9.  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. 

10.  Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського фонду 

у 2021 році», затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 №48 (зі 

змінами)» (варіант 3). 
 Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 
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  - 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) (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. 

12.  Про зміну розміру нарахувань населенню за теплову енергію. 
 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. 

13.  Про відмову від першочергового права купівлі частин квартир спільного 

заселення за адресами: м.Запоріжжя, вул.Перемоги, буд.95а, вул.Кутузова, 

буд.2, вул.Патріотична, буд.50. 
 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. 

14.  Про надання Концерну «Міські теплові мережі» дозволу на оновлення 

рухомого складу через фінансовий лізинг (варіант 2). 
 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. 

15.  Про надання комунальному підприємству «Водоканал» дозволу на 

оновлення рухомого складу через фінансовий лізинг (варіант 2). 
 Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

  - до 3 хвил. 
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 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

16.  Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних 

послуг м.Запоріжжя та його філій. 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

17.  Про внесення змін до 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 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

18.  Про вихід з  «Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ)». 
 Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

19.  Про надання комунальному підприємству «Експлуатаційне лінійне 

управління автомобільних шляхів» дозволу на оновлення рухомого складу 

через фінансовий лізинг. 
 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. 

20.  Про підтримку електронної петиції №6484 щодо створення зоополіції в 

м.Запоріжжя. 
 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. 
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21.  Про підтримку петиції щодо створення автотранспортного майданчика для 

дисципліни дрифт і драг в місті 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. 

22.  Про підтримання електронної петиції щодо збереження в структурі 

Запорізької гімназії №45 Запорізької міської ради Запорізької області 

початкової школи. 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

23.  Про надання дозволу комунальним закладам охорони здоров'я м.Запоріжжя 

на укладення договорів про спільну діяльність з Запорізьким державним 

медичним університетом.  

 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

24.  Про затвердження Положень про проведення конкурсу на посади директорів 

та педагогічних працівників інклюзивно - ресурсних центрів міста 

Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

25.  Про надання дозволу комунальним некомерційним підприємствам «Міська  

лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги», «Міська лікарня №9», 

«Міська дитяча лікарня №5» Запорізької міської ради на придбання 

дороговартісного, високотехнологічного медичного обладнання через 

фінансовий лізинг. 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 
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органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

26.  Про затвердження звіту про виконання проєкту-переможця Громадського 

бюджету по об'єкту «Реконструкція благоустрою. Роботи з відновлення 

елементів благоустрою існуючого спортивного майданчику на 

прибудинковій території багатоквартирного житлового будинку №16 по 

вул.Європейській в м.Запоріжжя». 
 Доповідач: Кузьмін Олександр Сергійович - голова районної 

адміністрації по Комунарському району 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

27.  Про затвердження звіту про виконання проєктів-переможців Громадського 

бюджету у м.Запоріжжі по районній адміністрації Запорізької міської ради 

по Шевченківському району за 2020 рік. 
 Доповідач: Маєр Федір Миколайович - голова районної 

адміністрації міської ради по Шевченківському 

району 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

28.  Про передачу до державної власності об'єктів нерухомого майна та іншого 

окремого індивідуально визначеного майна права комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя по вул.Святого Миколая, 27. 
 Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

29.  Про включення об'єкта права комунальної власності - нежитлового 

приміщення №248 першого поверху (літ. А-9) площею 17,2 кв.м по вул. 

Толока професора, буд. 20 до переліку об'єктів, що підлягають приватизації 

шляхом викупу. 
 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. 



7 

30.  Про відмову у включенні об'єкта права комунальної власності - нежитлового 

приміщення №248 першого поверху (літ. А-9) площею 17,2 кв.м за адресою: 

м.Запоріжжя, вул.Толока професора, буд. 20 до переліку об'єктів, що 

підлягають приватизації. 
 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. 

31.  Про реалізацію проєкту «Комплексний проєкт з термомодернізації 

бюджетних будівель м.Запоріжжя». 
 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. 

32.  Про затвердження складу та Положення  про тендерний комітет Запорізької 

міської ради для реалізації проєкту «Комплексний проєкт з 

термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя», який фінансується за 

рахунок коштів Європейського інвестиційного банку в рамках Програми 

розвитку муніципальної інфраструктури України. 
 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. 

33.  Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації. 
 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. 

34.  Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження землевпорядної 

документації (п.1-п.68). 
 Доповідач: П`ятницький Андрій Васильович - перший 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 
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  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

35.  Про надання допомоги Скляр І.В. на лікування. 
 Доповідач: Мотренко Олександр Володимирович - депутат 

міської ради від фракції Партія Володимира 

Буряка «Єднання» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

36.  Про надання допомоги Небозі К.В. на лікування батька Небоги В.В. 
 Доповідач: Молчанов Михайло Миколайович - депутат 

міської ради від фракції «Нова політика» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

37.  Про надання допомоги Добріян Л.Г. на лікування чоловіка Добріяна С.П. 
 Доповідач: Молчанов Михайло Миколайович - депутат 

міської ради від фракції «Нова політика» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

38.  Про надання допомоги Шавковій В.О. на лікування доньки Шавкової С.А. 
 Доповідач: Мотренко Олександр Володимирович - депутат 

міської ради від фракції Партія Володимира 

Буряка «Єднання» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

39.  Про надання допомоги Бабійчуку В.В. на лікування. 
 Доповідач: Корольов Олег Миколайович - депутат міської 

ради від фракції Партія Володимира Буряка 

«Єднання» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

40.  Про надання допомоги Назаренко І.М. на лікування. 
 Доповідач: Корольов Олег Миколайович - депутат міської 

ради від фракції Партія Володимира Буряка 

«Єднання» 

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

41.  Про надання допомоги Гончаренко М.Й. на лікування. 
 Доповідач: Корольов Олег Миколайович - депутат міської 

ради від фракції Партія Володимира Буряка 

«Єднання» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

42.  Про надання допомоги Пасько О.А. на лікування. 
 Доповідач: Власова Наталія Федорівна - депутат міської ради 

від фракції «Нова політика» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

43.  Про надання допомоги Задоянюку О.В. на лікування. 
 Доповідач: Нікіфоров Олексій Вікторович - депутат міської 

ради від фракції Партія Володимира Буряка 

«Єднання» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

44.  Про надання допомоги Лою К.С. на лікування. 
 Доповідач: Бочарникова Інна Степанівна - депутат міської 

ради від фракції Партія Володимира Буряка 

«Єднання» 

  - до 3 хвил. 
 Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 

45.  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. 
 


