
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

двадцять шостої сесії міської ради 

сьомого скликання 

28.02.2018 

 

1. Про секретаріат двадцять шостої сесії міської ради.  

2. Про лічильну комісію двадцять шостої сесії міської ради. 

3. Про редакційну комісію двадцять шостої 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 №1) (варіант 2). 

5. 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 №8) (варіант 2). 

6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №31 «Про 

затвердження «Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

міста Запоріжжя на 2018 рік» (ПРОЕКТ №9) (варіант 2). 

7. Про внесення змін до програм «Освіта на 2016-2018 роки», «Оздоровлення 

та відпочинок на 2016-2018 роки», «Професійно-технічна освіта на 2016-

2018 роки», затверджених 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 №15) (варіант 2). 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №35 «Про 

затвердження міської програми «Програма охорони пам'яток історії та 

культури у м.Запоріжжя на 2018-2022 роки» та про внесення змін до 

рішення міської ради від 25.12.2015 №17 «Про затвердження міської 

програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 

2016-2018 роках (зі змінами та доповненнями)» та до рішення міської ради 

від 21.12.2016 №10 «Про затвердження міської програми «Програма 

розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі змінами та 

доповненнями)» (ПРОЕКТ №34) (варіант 2). 

9. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 20.12.2017 №30 (зі змінами та доповненнями) (ПРОЕКТ 

№11) (варіант 4). 
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10. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (ПРОЕКТ №14) (варіант 2). 

11. Про внесення змін до «Програми використання коштів цільового фонду 

міської ради на 2018 рік», затвердженої рішенням міської ради від 

20.12.2017 №52 (ПРОЕКТ №19). 

12. Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського 

фонду у 2018 році», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 

№53 (ПРОЕКТ №18) (варіант 3). 

13. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2017 рік 

(ПРОЕКТ №17). 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №55 «Про 

бюджет міста на 2018 рік» (ПРОЕКТ №16) (варіант 3). 

15. Про затвердження звіту про виконання проектів-переможців Громадського 

бюджету по об'єкту «Облаштування спортивного майданчику по 

вул.Автозаводській в м.Запоріжжя за проектом «Здоров'я - це найбільший 

скарб» (ПРОЕКТ №3). 

16. Про затвердження звіту про виконання проекту-переможця Громадського 

бюджету «Будівництво «Алеї випускників» в парку «Трудової слави» в 

м.Запоріжжя» (ПРОЕКТ №4). 

17. Про затвердження звіту про виконання проектів-переможців Громадського 

бюджету у місті Запоріжжі районною адміністрацією Запорізької міської 

ради по Хортицькому району (ПРОЕКТ №12). 

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

що підлягають приватизації (ПРОЕКТ №10) (варіант 2). 

19. Про затвердження містобудівної документації - «План зонування території 

м.Запоріжжя» (ПРОЕКТ №7). 

20. Про погодження інвестиційної програми поводження з твердими 

побутовими відходами товариства з обмеженою відповідальністю 

«Умвельт-Запоріжжя» на 2017 рік (ПРОЕКТ №13). 

21. Про передачу зовнішніх мереж тепло- водопостачання (ПРОЕКТ №28). 

22. 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 №31). 

23. Про створення комунального підприємства «Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» Запорізької міської ради (ПРОЕКТ №32). 

24. Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді 

міста житлом на 2018-2022 роки (ПРОЕКТ №33). 
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25. Про результати перевірки фінансово-економічної діяльності комунального 

підприємства «Управління капітального будівництва» (ПРОЕКТ №29). 

26. Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в історичних ареалах 

міста (ПРОЕКТ №30) (варіант 2). 

27. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (ПРОЕКТ №6/1). 

28. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (ПРОЕКТ №6/2). 

29. Різне.  


