
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

двадцять другої сесії міської ради 

сьомого скликання 

25.10.2017 

1. Про секретаріат двадцять другої сесії міської ради.  

2. Про лічильну комісію двадцять другої сесії міської ради. 

3. Про редакційну комісію двадцять другої сесії міської ради. 

4. Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту 

населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 25.12.2015 №9 (зі змінами) (ПРОЕКТ №19) (варіант 2). 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №12 "Про 

затвердження «Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

міста Запоріжжя на 2017 рік» (зі змінами) (ПРОЕКТ №26) (варіант 2). 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 №16 «Про 

затвердження Програми «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 

2016-2018 роки» (зі змінами) (ПРОЕКТ №27) (варіант 2). 

7. Про внесення змін до програми «Професійно-технічна освіта на 2016-2018 

роки», затвердженої в новій редакції рішенням Запорізької міської ради від 

21.12.2016 №39 «Про затвердження програм по галузях «Освіта», 

«Оздоровлення та відпочинок», «Професійно-технічна освіта»» (зі 

змінами)» (ПРОЕКТ №30) (варіант 2).  

8. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами та доповненнями) (ПРОЕКТ №20) 

(варіант 2). 

9. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 21.12.2016 №34 

«Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних 

заходів за рахунок екологічних надходжень на 2017-2019 роки» (зі змінами 

та доповненнями)» (ПРОЕКТ №25) (варіант 2). 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №48 «Про 

бюджет міста на 2017 рік» (зі змінами) (ПРОЕКТ №29) (варіант 3). 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 №74 «Про 

надання дозволу на створення органу самоорганізації населення» 

(ПРОЕКТ №1). 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 №80 «Про 

надання дозволу на створення органу самоорганізації населення» 
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(ПРОЕКТ №2). 

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 №77 «Про 

надання дозволу на створення органу самоорганізації населення» 

(ПРОЕКТ №3). 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 №79 «Про 

надання дозволу на створення органу самоорганізації населення» 

(ПРОЕКТ №4). 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 №76 «Про 

надання дозволу на створення органу самоорганізації населення» 

(ПРОЕКТ №5). 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2002 №81 «Про 

надання дозволу на створення органу самоорганізації населення» 

(ПРОЕКТ №6). 

17. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 

населення - будинкового комітету по вул. Олександра Говорухи, 79 

(ПРОЕКТ №23). 

18. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через філії 

Центру надання адміністративних послуг в м.Запоріжжя (ПРОЕКТ №8). 

19. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 30.11.2016 №97 «Про 

затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2017 рік» (ПРОЕКТ №24) 

(варіант 2). 

20. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.05.2016 №41 

«Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності м.Запоріжжя, 

що підлягають приватизації» (ПРОЕКТ №10). 

21. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя 49/100 частин будівлі /літ.А-2/, будівлі сараю /літ.Б-2/ та 

іншого майна по вул.Радіаторній, 40 від Публічного акціонерного 

товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» та 

подальше їх використання (ПРОЕКТ №11). 

22. Про надання згоди на повернення транспортних засобів і техніки без 

компенсації державою збитків (ПРОЕКТ №12). 

23. Про надання згоди на повернення транспортних засобів і техніки та 

отримання від держави компенсації збитків  (ПРОЕКТ №13). 

24.1. Про надання дозволу гр. Мурашовій Л.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 278 в ОСГК «№3 

Дружба» по вул. Студентській,73а для ведення садівництва  

(ПРОЕКТ №16/1). 

24.2. Про відмову в наданні дозволу гр. Мурашовій Л.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 278 в ОСГК «№3 
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Дружба» по вул. Студентській,73а для ведення садівництва  

(ПРОЕКТ №16/2). 

25.1. Про надання дозволу гр. Петровській Л.О. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 159а в ОСГК «№3 

Дружба» по вул.Студентській, 73а для ведення садівництва  

(ПРОЕКТ №17/1). 

25.2. Про відмову в наданні дозволу гр. Петровській Л.О. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 159а в ОСГК 

«№3 Дружба» по вул. Студентській,73а для ведення садівництва  

(ПРОЕКТ №17/2). 

26. Про передачу земельної ділянки у державну власність по проїзду 

Дружному, 13 (ПРОЕКТ №18). 

27. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя майна яхт-клубу по вул.Лісозаводській, 1а від ТОВ 

«СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ» та подальше його 

використання (ПРОЕКТ №21). 

28. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.04.2016 №36 

«Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну 

чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів» зі 

змінами (ПРОЕКТ №44). 

29. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2017 №86 «Про 

обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м.Запоріжжя» 

(ПРОЕКТ №7). 

30. Про Програму побудови та функціонування системи автоматизованого 

спостереження (моніторингу) за вмістом забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі, станом поверхневих вод та грунтів, у м. Запоріжжя 

(ПРОЕКТ №34). 

31. Про роботу тимчасової контрольної комісії Запорізької міської ради з 

питань перевірки фінансово-економічної діяльності Концерну «Міські 

теплові мережі» та Комунального підприємства «Водоканал», 

затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2017 №83 «Про 

створення тимчасової контрольної комісії Запорізької міської ради з 

питань перевірки фінансово-економічної діяльності Концерну «Міські 

теплові мережі» та Комунального підприємства «Водоканал» (ПРОЕКТ 

№35). 

32. Про створення комунального підприємства «Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» Запорізької міської ради (ПРОЕКТ №36). 

33. Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді 

міста житлом на 2017-2021 роки (ПРОЕКТ №38). 
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34. Про запровадження в місті Запоріжжі багатофункціональної електронної 

пластикової картки «Картка запоріжця» (ПРОЕКТ №39). 

35. Про Наглядові ради (ПРОЕКТ №40). 

36. Про скасування рішення Запорізької міської ради від 05.11.2014 №37 «Про 

затвердження Регламенту міської ради по розгляду заяв громадян та 

юридичних осіб з питань оформлення земельних ділянок у місті 

Запоріжжі» та вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 28.07.2017 №411 «Про деякі заходи 

щодо координації діяльності виконавчих органів Запорізької міської ради 

з питань оформлення земельних ділянок в межах м. Запоріжжя фізичним 

та юридичним особам» (ПРОЕКТ №41). 

37. Про затвердження Регламенту роботи постійної депутатської комісії з 

питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних 

відносин міської ради в новій редакції (ПРОЕКТ №42). 

38. Про звільнення першого заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мішка С.М. (ПРОЕКТ №43). 

39. Про посилення контролю депутатів міської ради за передачею в оренду 

об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя 

(ПРОЕКТ №37). 

40. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації(ПРОЕКТ №15/1). 

41. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (ПРОЕКТ №15/2). 

42. Різне.  


