
 

ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

тридцять п’ятої сесії міської ради 

сьомого скликання 

19.12.2018 

 

1. Про секретаріат тридцять п’ятої сесії міської ради.  

2. Про лічильну комісію тридцять п’ятої сесії міської ради. 

3. Про редакційну комісію тридцять п’ятої сесії міської ради. 

4. Про План роботи Запорізької міської ради на перше півріччя 2019 року 

(ПРОЕКТ №3). 

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 №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 №32) (варіант 2). 

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 №7) (варіант 2). 

8. 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 №9) (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 2). 

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 (зі змінами та доповненнями) 

(ПРОЕКТ №21) (варіант 2). 

11. Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної служби, 

муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації 
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ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 (зі змінами та 

доповненнями) (ПРОЕКТ №23). 

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

економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2018 рік» (зі змінами та 

доповненнями) (ПРОЕКТ №4) (варіант 2). 

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 2). 

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

міста на 2018 рік» (зі змінами) (ПРОЕКТ №27) (варіант 2). 

15. Про затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки» 

та про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №10 «Про 

затвердження міської програми «Програма розвитку туризму в місті 

Запоріжжі на 2017-2019 роки (зі змінами та доповненнями)» та 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» (ПРОЕКТ №8) (варіант 3). 

16. Про внесення змін до Програми зайнятості населення міста Запоріжжя на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №32 (зі 

змінами) (ПРОЕКТ №17) (варіант 2). 

17. Про затвердження Міської комплексної програми соціального захисту 

населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки (ПРОЕКТ №10) (варіант 2). 

18. Про затвердження Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки (ПРОЕКТ 

№11) (варіант 2).  

19. Про затвердження Програми «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 

2019-2021 роки» (ПРОЕКТ №33) (варіант 4). 

20. 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 №22) (варіант 4). 

21. Про внесення змін до Програми муніципальної аварійної служби, 

муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації 

ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 (зі змінами та 

доповненнями) (ПРОЕКТ №24) (варіант 4).  

22. Про внесення змін до Програми відшкодування відсоткових ставок за 

залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються 
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об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-

будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в 

житлово- комунальному господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №41 (зі змінами) (ПРОЕКТ №25) 

(варіант 2). 

23. Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки (ПРОЕКТ №19) (варіант 3). 

24. Про Програму економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2019 рік 

(ПРОЕКТ №5) (варіант 2).  

25. Про затвердження Програми використання коштів цільового фонду міської 

ради на 2019 рік (ПРОЕКТ №28) (варіант 2). 

26. Про бюджет міста на 2019 рік (ПРОЕКТ №29) (варіант 3). 

27. Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання 

коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури м.Запоріжжя (ПРОЕКТ №1). 

28. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя 

об'єктів нерухомого майна права спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Запорізької області по пр.Соборному, 206 (ПРОЕКТ №2). 

29. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя 

19/1000 частин жилого будинку-пожежної /літ.Б-2/ по 

вул.Поштовій/вул.Троїцькій, 43/15 від Добровільного пожежного товариства 

України (ПРОЕКТ №14). 

30. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя 

підземного переходу від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» та подальше його використання (ПРОЕКТ №15). 

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

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області 

підстанції швидкої медичної допомоги Хортицького району по 

вул.Новгородській, 30 (ПРОЕКТ №16). 

32. Про визнання рішення Запорізької міської ради від 28.01.2005 №28 «Про 

містобудівну концепцію зберігання особистого автотранспорту в 

м.Запоріжжі» (зі змінами та доповненнями) таким, що втратило чинність 

(ПРОЕКТ №18). 

33. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя 

зупинкових павільйонів очікування громадського транспорту від товариства з 

обмеженою відповідальністю «Запорізький ливарно-механічний завод» та 

подальше їх використання (ПРОЕКТ №55). 
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34. Про затвердження балансу (ліквідаційного) комунального спортивно-

видовищного підприємства «Юність» (ПРОЕКТ №6).  

35. Про внесення змін до Положень про управління соціального захисту 

населення Запорізької міської ради та про управління з питань праці 

Запорізької міської ради, затверджених рішенням міської ради від 20.12.2017 

№65 «Про внесення змін до рішення 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 №30). 

36. 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 №13). 

37. Про висловлення недовіри прокурору Запорізької області Романову В.П. 

(ПРОЕКТ №75). 

38. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії щодо діяльності 

Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 

«КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ» (ПРОЕКТ №76).  

39. Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді міста 

житлом на 2018-2022 роки (ПРОЕКТ №78). 

40. Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

електричному та автомобільному транспорті загального користування у 

м.Запоріжжі (ПРОЕКТ №79). 

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

№80).  

42. Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядової ради Концерну 

«Міські теплові мережі» (ПРОЕКТ №81). 

43. 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 №82). 

44. Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради №57 від 28.03.2018 «Про 

внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі (зі 

змінами)» (ПРОЕКТ №77). 

45. Різне. 


