
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

  

        

 

 дев'ятої  сесії міської ради восьмого скликання 

  

 

Початок роботи сесії 03.11.2021 

  

        

 

Початок пленарного засідання - 11:00 

  

 

Закінчення пленарного засідання - 17:00 

  

        

 

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 Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №31 (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 №28 «Про 

затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки 

(зі змінами та доповненнями)» (варіант 2). 

 

   

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. 
 

 

6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 №14 «Про 

затвердження міської програми «Програма розвитку туризму в місті 

Запоріжжі на 2020-2022 роки (зі змінами та доповненнями)». 

 

   

Доповідач:  Васюк Анатолій Григорович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

ради органів міської  ради 
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- до  3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до  5 хвил. 
 

 

7.  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). 

 

   

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. 
 

 

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

(професійно-технічна) 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) (варіант 3). 

 

   

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. 
 

 

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:  Васюк Анатолій Григорович - 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) (варіант 3). 

 

   

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 

інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-

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

змінами та доповненнями). 
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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 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. 
 

 

13.  Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського 

фонду у 2021 році», затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 

№48 (зі змінами)» (варіант 2). 

 

   

Доповідач:  П'ятницький Андрій Васильович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

 

    

- до  3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до  5 хвил. 
 

 

14.  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 2). 

 

   

Доповідач:  П'ятницький Андрій Васильович - заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради 

 

    

- до  3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до  5 хвил. 
 

 

15.  Про Запорізький міський центр соціальних служб. 
 

   

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. 
 

 

16.  Про створення Запорізької початкової школи «Натхнення» Запорізької 

міської ради шляхом виділу із Запорізького ліцею №34 Запорізької міської 

ради Запорізької області та перепрофілювання (зміну типу) цього закладу 

освіти. 
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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. 
 

 

17.  Про інвентаризацію та паспортизацію об’єктів благоустрою в м.Запоріжжі 

(варіант 2). 

 

   

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. 
 

 

18.  Про відмову від першочергового права купівлі частин квартир спільного 

заселення за адресами: м.Запоріжжя, вул.Академіка Амосова буд.79, 

вул.Авраменка, буд.16а, вул.Жуковського, буд.82, вул.Військбуд, 100, 

вул.Незалежної України, буд.21, вул.Поштова, буд.171 (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. 
 

 

19.  Про внесення змін до Положення «Про департамент з управління 

житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 29.09.2021 №38». 

 

   

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 змін до рішення Запорізької міської ради від 24.02.2021 №67 

«Про затвердження Переліку видів робіт та об’єктів по м.Запоріжжю, на 

яких будуть відбувати покарання особи, засуджені до громадських робіт у 

2021 році». 

 

   

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. 
 

 

21.  Про уповноважену особу Запорізької міської ради у Всеукраїнській 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». 

 

   

Доповідач:  Куртєв Анатолій Валентинович - секретар 

міської ради 
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- до  3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до  5 хвил. 
 

 

22.  Про ранг посадової особи місцевого самоврядування, умови оплати праці 

особи, яка здійснює повноваження міського голови. 

 

   

Доповідач:  Голтвенко Олександр Валерійович - керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради 

 

    

- до  3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до  5 хвил. 
 

 

23.  Про заслуховування звіту начальника комунального підприємства «Міська 

телевізійна мережа» Веліканова Д.Б. за перше півріччя 2021 року. 

 

   

Доповідач:  Нікулін Сергій Анатолійович - голова фракції 

«ПАРТІЯ ШАРІЯ» 

 

    

- до  3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до  5 хвил. 
 

 

24.  Про створення тимчасової контрольної комісії Запорізької міської ради з 

питань перевірки діяльності КП«Муніципальна телевізійна мережа» 

(«Телеканал Z»). 

 

   

Доповідач:  Таран Роман Олегович - голова фракції 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ». 

 

    

- до  3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до  5 хвил. 
 

 

25.  Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (варіант 3). 

 

   

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. 
 

 

26.  Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

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

 

   

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. 
 

 

Час для доповідей - 10хвил. 
 

 

Час для виступів - 3хвил. 
 

 

Час для інформації - 2хвил. 
 

 

Час для довідок - 2хвил. 
 

 


