
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

тридцять першої сесії міської ради 

сьомого скликання 

29.08.2018 

 

1. Про секретаріат тридцять першої сесії міської ради.  

2. Про лічильну комісію тридцять першої сесії міської ради. 

3. Про редакційну комісію тридцять першої сесії міської ради. 

4. Про внесення змін до програми «Програма соціального захисту дітей та 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у м.Запоріжжі на 2016-2018 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 25.08.2016 №32» (зі змінами) (ПРОЕКТ №1) 

(варіант 2). 

5. 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 №31) (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» (зі змінами) (ПРОЕКТ №34) (варіант 2). 

7. 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 №35) (варіант 2). 

8. 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 №32) (варіант 3). 

9. 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 (зі змінами та доповненнями) 

(ПРОЕКТ №33) (варіант 2). 

10. Про затвердження Програми ревіталізації малих річок та інших водойм 

міста Запоріжжя на 2018-2028 роки (ПРОЕКТ №27). 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №44 «Про 

затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 

рік» (ПРОЕКТ №43). 

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

та відпочинок на 2016-2018 роки», «Професійно-технічна освіта на 2016-
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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 №44) (варіант 2). 

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №54 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2018 рік» 

(ПРОЕКТ №30). 

14. Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського 

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

№53 (зі змінами) (ПРОЕКТ №45) (варіант 4). 

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

бюджет міста на 2018 рік» (зі змінами) (ПРОЕКТ №46) (варіант 3). 

16. Про затвердження кредитних договорів (ПРОЕКТ №47). 

17. Про здійснення запозичення для фінансування проекту «Комплексний 

проект з термомодернізації бюджетних будівель м.Запоріжжя»  

(ПРОЕКТ №38). 

18. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.04.1999 №23 

«Про надання згоди на прийняття до комунальної власності міста 

дошкільних закладів №№18, 38, 186 відкритого акціонерного товариства 

«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ПРОЕКТ №13). 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2017 №32 «Про 

затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2018 рік»  

(ПРОЕКТ №36). 

20. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя об'єктів комунальної інфраструктури від товариства з 

обмеженою відповідальністю «Запорізька міська енергетична компанія» та 

подальше їх використання (ПРОЕКТ №14). 

21. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя завершеного будівництвом об'єкту «Реконструкція 

вул.Кияшко в межах від бул.Вінтера до вул.Михайлова у м.Запоріжжя» 

(ПРОЕКТ №24). 

22. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Запоріжжя об'єкту нерухомого майна права державної  

власності - квартири №32 по вул.Перемоги, 93-Б від Головного управління 

Національної гвардії України (ПРОЕКТ №25). 

23. Про клопотання до Запорізької обласної ради щодо передачі у комунальну 

власність міста об'єкту незавершеного будівництва «Капітальний ремонт 

водопровідних мереж Д=800 мм ДВС-2 вул.Дніпровські пороги (ділянка 

водоводу в районі вул.Кремльовської,65) в м.Запоріжжя» та надання згоди 

на його прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя (ПРОЕКТ №26). 
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24. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя спортивного обладнання та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА «ПАРУС-СІЧ» та 

подальше його використання (ПРОЕКТ №28). 

25. Про внесення пропозиції до Запорізької обласної ради про передачу до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 

області об'єктів права комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя (станції та підстанції швидкої медичної допомоги)  

(ПРОЕКТ №29). 

26. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №15 

«Про визначення пропорцій розподілу орендної плати між місцевим 

бюджетом, орендодавцями та балансоутримувачами об’єктів права 

комунальної власності» (зі змінами) (ПРОЕКТ №37). 

27. Про надання згоди на внесення змін до Комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті 

Запоріжжі та їх архітектурних типів, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Запорізької міської ради від 24.02.2014 №17 зі змінами та 

доповненнями (ПРОЕКТ №39) (варіант 2). 

28. Про погодження інвестиційної програми поводження з твердими 

побутовими відходами товариства з обмеженою відповідальністю 

«Вельтум - Запоріжжя» на 2018 рік (ПРОЕКТ №17). 

29.1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя»  

Лютому Г.І. (ПРОЕКТ №18/1). 

29.2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя»  

Ратнеру Л.А. (ПРОЕКТ №18/2). 

29.3. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя»  

Черепасі-Волковій Л.О. (ПРОЕКТ №18/3). 

30. Про реформування юридичної особи «Комунальне підприємство «Редакція 

газети «Запорозька Січ» шляхом реорганізації у Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Редакція газети «Запорозька Січ»  

(ПРОЕКТ №48). 

31. Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді 

міста житлом на 2018-2022 роки (ПРОЕКТ №2). 

32. Про Програму побудови та функціонування системи автоматизованого 

спостереження (моніторингу) за вмістом забруднюючих речовин в 

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

(ПРОЕКТ №5). 

33. Про впровадження «MobileID» в місті Запоріжжя (ПРОЕКТ №8)  

(варіант 2). 
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34. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в м.Запоріжжі 

(ПРОЕКТ №9) (варіант 2). 

35. Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядової ради 

Концерну «Міські теплові мережі» (ПРОЕКТ №19). 

36. Про організаційно-правові заходи зі збереження доріг м.Запоріжжя 

(ПРОЕКТ №20). 

37. Про створення тимчасової контрольної комісії щодо діяльності 

Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 

«КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ» (ПРОЕКТ №21). 

38. Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському електричному та автомобільному транспорті загального 

користування у м.Запоріжжі (ПРОЕКТ №22). 

39. Про звільнення заступника міського голови Пустоварова А.І.  

(ПРОЕКТ №23). 

40. Про скасування рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

13.04.2018 №157 «Про видалення зелених насаджень на перехрещенні 

вул.Незалежної України та вул.Лермонтова» (ПРОЕКТ №15). 

41. Про збільшення обсягів фінансування капітальних ремонтів 

багатоквартирних будинків м.Запоріжжя (ПРОЕКТ №7) (варіант 2).  

42. Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті 

Запоріжжі, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 

28.03.2018 №57 «Про внесення змін до Положення про Громадський 

бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами)» (ПРОЕКТ №11). 

43. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.03.2018 №63 

«Про впорядкування розміщення зовнішньої реклами в історичних ареалах 

міста» (ПРОЕКТ №10). 

44. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 30.05.2018 №42 

«Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) на території м.Запоріжжя у нічний 

час доби» (ПРОЕКТ №16). 

45. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до 

Податкового кодексу України (ПРОЕКТ №12). 

46. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької міської ради з 

питань затвердження землевпорядної документації (ПРОЕКТ №40). 

47. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (ПРОЕКТ №41). 

48. Різне.  


