
        

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

  

        

 

 шостої сесії міської ради восьмого скликання 

  

 

Початок роботи сесії 26.05.2021 

  

        

 

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. 

 

        

 

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

«Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки», затверджених 

рішенням Запорізької міської ради від 19.12.2018 №41 «Про 

затвердження програм по освітній галузі» (зі змінами). 

 

   

Доповідач:  Васюк Анатолій Григорович - 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 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:  Васюк Анатолій Григорович - 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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6.  Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки, 

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

(оприлюднено 12.05.2021). 

 

   

Доповідач:  Васюк Анатолій Григорович - 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 №32 «Про 

затвердження Програми «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 

2019-2021 роки» (зі змінами). 

 

   

Доповідач:  Наумов Геннадій Борисович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

8.  Про затвердження Програми збереження пам`яток культурної спадщини 

м.Запоріжжя на 2021-2023 роки. 

 

   

Доповідач:  Таран Роман Олегович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

9.  Про внесення змін до Програми поводження з тваринами у м.Запоріжжя 

на період 2017-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

26.04.2017 №33 (зі змінами). 

 

   

Доповідач:  Константинов Олександр Олександрович - 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

10.  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). 

 

   

Доповідач:  Константинов Олександр Олександрович - 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

11.  Про внесення змін до Міської цільової Програми відновлення  
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інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-

2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.06.2018 №32 (зі 

змінами та доповненнями). 

 

   

Доповідач:  Константинов Олександр Олександрович - 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

12.  Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.12.2020 

№37 «Про затвердження Програми «Про фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-

2023 роки» (варіант 2). 

 

   

Доповідач:  Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

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

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

організація рятування на водах на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 28.12.2020 №38. 

 

   

Доповідач:  Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

14.  Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м.Запоріжжя зовнішніх мереж тепло-, 

водопостачання та водовідведення по вул.Інститутській, 6 від 

акціонерного товариства «Українська залізниця». 

 

   

Доповідач:  Таран Роман Олегович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

15.  Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення від 

приватного акціонерного товариства «Запорізький 

електровозоремонтний завод». 

 

   

Доповідач:  Таран Роман Олегович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і  - до 5 хвил. 
 



      

 

4 
 

  

прийняття рішення 

  

 

16.  Про надання дозволу гр.Шингур А.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Військбуд, 

поряд з церквою, навпроти території АТП по вул.Військбуд, 20-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

   

Доповідач:  Таран Роман Олегович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

17.  Про відмову в наданні дозволу гр.Шингур А.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Військбуд, поряд 

з церквою, навпроти території АТП по вул.Військбуд,20-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

   

Доповідач:  Таран Роман Олегович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

18.  Про погодження інвестиційної програми поводження з побутовими 

відходами товариства з обмеженою відповідальністю «Вельтум-

Запоріжжя» на 2021 рік. 

 

   

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. 
 

 

19.  Про відмову від першочергового права купівлі частин квартир спільного 

заселення за адресами: м.Запоріжжя, вул.Героїв 93-ї бригади, буд.48, 

вул.Воронезька, буд.30, вул.Фінальна, буд.8, вул.Історична,буд.39, 

вул.Сталеварів буд.30а, Пархоменка,буд.16 (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. 
 

 

20.  Про внесення доповнень до рішення Запорізької міської ради від 

28.12.2020 №3 «Про затвердження плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік». 

 

   

Доповідач:  Константинов Олександр Олександрович -  
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Доповідач:  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

21.  Про припинення юридичної особи комунального закладу «Інформаційно-

аналітичний центр медичної статистики департаменту охорони здоров'я 

Запорізької міської ради» шляхом ліквідації. 

 

   

Доповідач:  Наумов Геннадій Борисович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

22.  Про зміну найменувань та типів закладів дошкільної освіти. 
 

   

Доповідач:  Васюк Анатолій Григорович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

23.  Про підтримку петиції щодо заборони політичної партії «ОПЗЖ» та 

«Партія Шарія». 

 

   

Доповідач:  Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

24.  Про підтримку петиції щодо не підтримання петиції про заборону 

політичної партії «ОПЗЖ» та «Партія Шарія». 

 

   

Доповідач:  Омельянович Роман Анатолійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

25.  Про присвоєння провулку в Дніпровському районі міста Запоріжжя 

назви «Балковий». 

 

   

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 скасування рішення Запорізької міської ради від 05.07.2006 №16 

«Про проголошення території міста Запоріжжя - територією без НАТО». 
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Доповідач:  Согорін Андрій Анатолійович - депутат міської 

ради від фракції «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» 

 

    

- до 3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до 5 хвил. 
 

 

27.  Різне. 
 

 

 

Час для доповідей - 10хвил. 
 

 

Час для виступів - 3хвил. 
 

 

Час для інформації - 2хвил. 
 

 

Час для довідок - 2хвил. 
 

 


