
 

ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

тридцять третьої сесії міської ради 

сьомого скликання 

31.10.2018 

 

1. Про секретаріат тридцять третьої сесії міської ради.  

2. Про лічильну комісію тридцять третьої сесії міської ради. 

3. Про редакційну комісію тридцять третьої 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 3). 

5. 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 №28). 

6. Про внесення змін до Програми «Забезпечення дитячих будинків сімейного 

типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами 

тривалого вжитку на 2016-2018 роки» затвердженої рішенням міської ради від 

25.08.2016 №33 (зі змінами) (ПРОЕКТ №29). 

7. Про внесення змін до програми «Фізична культура та спорт на 2016-2018 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №33 «Про 

затвердження «Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2018 

рік», «Міської програми підтримки обдарованої молоді м.Запоріжжя на 2018 

рік» та про внесення змін до рішень міської ради від 25.12.2015 №18, від 

31.01.2014 №27 (зі змінами та доповненнями) (ПРОЕКТ №22) (варіант 2). 

8. 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 №23) (варіант 2). 

9. 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 №24) (варіант 2). 

10. Про внесення змін до програм «Освіта 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 
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освіта»» (зі змінами) (ПРОЕКТ №31) (варіант 2). 

11. 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 №21) 

(варіант 2). 

12. 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 №25)  

(варіант 3). 

13. Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського фонду у 

2018 році», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №53 (зі 

змінами) (ПРОЕКТ №26) (варіант 3). 

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

міста на 2018 рік» (зі змінами) (ПРОЕКТ №27) (варіант 3). 

15. Про встановлення розміру орендної плати за землю (ПРОЕКТ №4) (варіант 2). 

16. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку (ПРОЕКТ №5) 

(варіант 2). 

17. Про поновлення ПП «ПОКС-2005» договору оренди землі по вул. 

Новокузнецькій на території п'ятого мікрорайону житлового масиву 

«Південний» для розташування гаражу-стоянки та спортивно-оздоровчого 

комплексу (ПРОЕКТ №6). 

18. Про відмову в поновленні ПП «ПОКС-2005» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Новокузнецькій на території п'ятого мікрорайону житлового 

масиву «Південний» для розташування гаражу-стоянки та спортивно-

оздоровчого комплексу (ПРОЕКТ №7). 

19. Про визначення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

уповноваженим органом щодо прийняття рішень про переведення дачного чи 

садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні 

(ПРОЕКТ №30). 

20. Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді міста 

житлом на 2018-2022 роки (ПРОЕКТ №9). 

21. Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

електричному та автомобільному транспорті загального користування у 

м.Запоріжжі (ПРОЕКТ №11). 

22. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в м.Запоріжжі (ПРОЕКТ 

№12). 

23. Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядової ради Концерну 
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«Міські теплові мережі» (ПРОЕКТ №13). 

24. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.03.2018 №62 

«Про передачу зовнішніх мереж тепло-, водопостачання» (ПРОЕКТ №14). 

25. 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 №15). 

26. Про звільнення заступника міського голови Пустоварова А.І. (ПРОЕКТ №16). 

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

(ПРОЕКТ №17). 

28. 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 №10) (варіант 2). 

29. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (ПРОЕКТ №3/1). 

30. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (ПРОЕКТ №3/2). 

31. Різне.  


