
        

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

  

        

 

 

дванадцятої сесії міської ради восьмого скликання 

  

 

Початок роботи сесії 26.01.2022 

  

 

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 Положень про управління соціального захисту 

населення Запорізької міської ради та управління соціального захисту 

населення Запорізької міської ради по районах. 

 

   

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 доповнень до рішення Запорізької міської ради від 

24.11.2021 №23 «Про затвердження плану діяльності з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2022 рік» (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. 
 

 

6.  Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних 

послуг м.Запоріжжя та його територіальних підрозділів. 

 

   

Доповідач:  КОНСТАНТИНОВ Олександр Олександрович - 

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. 
 

 

7.  Про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг м.Запоріжжя та його 

територіальні підрозділи (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. 
 

 

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

яких будуть відбувати покарання особи, засуджені до громадських робіт 

у 2022 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. 
 

 

9.  Про оплату праці працівників установи «Інспекція з благоустрою міста 

Запоріжжя» Запорізької міської ради, створеної рішенням міської ради 

від 24.11.2021 № 41 «Про реформування Інспекції з благоустрою у місті 

Запоріжжя». 

 

   

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 надання згоди ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛІСС-ТУР» на передачу часток об'єктів 

нерухомого майна до статутного капіталу. 

 

   

Доповідач:  ТАРАН Роман Олегович - 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. 
 

 

11.  Про надання дозволу гр.Подвальному Д.І. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Зачиняєва між 

будинками №61-63 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. 
 

 

12.  Про відмову в наданні дозволу гр.Подвальному Д.І. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул.Зачиняєва між будинками №61-63 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. 
 

 

13.  Про надання дозволу гр.Кравченку С.В. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Бурденка, 8 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. 
 

 

14.  Про відмову в наданні дозволу гр.Кравченку С.В. на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул.Бурденка,8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

   

Доповідач:  ТАРАН Роман Олегович - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 
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міської  ради 
    

- до  3 хвил. 
 

  

Обговорення питання і 

прийняття рішення 

- до  5 хвил. 
 

 

15.  Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації. 

 

   

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. 
 

 

16.  Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (питання 1-4). 

 

   

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 затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Запорізької 

міської ради з питань перевірки діяльності департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради. 

 

   

Доповідач:  ХАРЧЕНКО Регіна Владиславівна - голова 

фракції «СЛУГА НАРОДУ» 

 

    

- 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. 
 

 


