
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

двадцять восьмої сесії міської ради 

сьомого скликання 

26.04.2018 

 

1. Про секретаріат двадцять восьмої сесії міської ради.  

2. Про лічильну комісію двадцять восьмої сесії міської ради. 

3. Про редакційну комісію двадцять восьмої сесії міської ради. 

4. Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та 

безперебійної роботи комунального підприємства «Запорізький центр 

диспетчеризації громадського транспорту» (ПРОЕКТ №2). 

5. 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 3). 

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 №10) (варіант 3). 

7. 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 №20) (варіант 2). 

8. 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 №11) (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 №12) (варіант 3). 

10. Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського 

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

№53 (зі змінами)» (ПРОЕКТ №6) (варіант 3). 

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

бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами) (ПРОЕКТ №7) (варіант 3). 

12. Про відмову у передачі у власність гр.Шкабарі О.Е. земельної ділянки по 

вул.Каспійській, 54 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (ПРОЕКТ №1). 



13. Про надання згоди на передачу до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Запорізької області основних засобів та 

матеріальних цінностей, які належать територіальній громаді м.Запоріжжя 

(ПРОЕКТ №3). 

14. Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста 

Запоріжжя до 2028 року на 2018-2020 роки (ПРОЕКТ №5) (варіант 2). 

15. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.02.2017 №80 

«Про діяльність Запорізького міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами) 

(ПРОЕКТ №8) (варіант 2). 

16. Про затвердження Порядку проведення капітальних ремонтів спільного 

майна у багатоквартирних житлових будинках м.Запоріжжя на умовах 

співфінансування в 2018 році (ПРОЕКТ №23) (варіант 2). 

17. Про створення комунального підприємства «Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» Запорізької міської ради (ПРОЕКТ №21). 

18. Про результати перевірки фінансово-економічної діяльності комунального 

підприємства «Управління капітального будівництва» (ПРОЕКТ №22). 

19. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (ПРОЕКТ №4/1).  

20. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (ПРОЕКТ №4/2).  

21. Різне.  

 


