ПРОЕКТ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
тридцять дев’ятої сесії міської ради
сьомого скликання
24.04.2019
1.

Про секретаріат тридцять дев’ятої сесії міської ради.

2.

Про лічильну комісію тридцять дев’ятої сесії міської ради.

3.

Про редакційну комісію тридцять дев’ятої сесії міської ради.

4.

Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 19.12.2018 №31 (зі змінами) (ПРОЕКТ №4).

5.

Про внесення змін до Міської комплексної програми соціального захисту
населення міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської
ради від 19.12.2018 №30 (зі змінами) (ПРОЕКТ №15) (варіант 2).

6.

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №32 «Про
затвердження Програми «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 20192021 роки» (зі змінами) (ПРОЕКТ №10) (варіант 2).

7.

Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021 роки», «Професійна
(професійно-технічна) освіта на 2019-2021 роки», «Оздоровлення та
відпочинок на 2019-2021 роки», затверджених рішенням Запорізької міської
ради від 19.12.2018 №41 «Про затвердження програм по освітній галузі» (зі
змінами) (ПРОЕКТ №12) (варіант 2).

8.

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 №11) (варіант 4).

9.

Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури та комплексного
благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 19.12.2018 №36 (зі змінами та доповненнями) (ПРОЕКТ №26)
(варіант 5).

10. Про внесення змін до Міської цільової Програми відновлення інфраструктури
території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 27.06.2018 №32 (зі змінами та
доповненнями) (ПРОЕКТ №14) (варіант 2).
11. Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського фонду у
2019 році», затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №54 (зі
змінами)» (ПРОЕКТ №7) (варіант 3).
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12. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №57 «Про бюджет
міста на 2019 рік» (зі змінами) (ПРОЕКТ №8) (варіант 4).
13. Про моніторинг виконання Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року та
Плану заходів з її реалізації за підсумками 2018 року (ПРОЕКТ №1).
14. Про надання дозволу гр.Макарову Д.В. на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул.Дніпровські пороги (буд.) для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (ПРОЕКТ №2.1).
15. Про відмову гр.Макарову Д.В. в наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Дніпровські пороги
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (ПРОЕКТ №2.2).
16. Про включення об’єкта права комунальної власності - нежитлового
приміщення № 13 першого поверху (літ. А-9) площею 77,0 кв.м по
вул.Професора Толока, буд.17 до переліку об'єктів, що підлягають
приватизації шляхом викупу (ПРОЕКТ №3).
17. Про затвердження Положення про службу (управління) у справах дітей
Запорізької міської ради (ПРОЕКТ №5).
18. Про затвердження Положення про комунальний заклад «Центр соціальної
підтримки дітей та сімей «Затишна домівка» Запорізької міської ради
(ПРОЕКТ №6).
19. Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді міста
житлом на 2018-2022 роки (ПРОЕКТ №16).
20. Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському
електричному та автомобільному транспорті загального користування у
м.Запоріжжі (ПРОЕКТ №17).
21. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в м.Запоріжжі (ПРОЕКТ
№18).
22. Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядової ради Концерну
«Міські теплові мережі» (ПРОЕКТ №19).
23. 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 №20).
24. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії щодо діяльності
Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801
«КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ» (ПРОЕКТ №21).
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25. Про згоду на прийняття до власності територіальної громади м.Запоріжжя
незавершеного будівництва житлового призначення (ПРОЕКТ №23).
26. Про затвердження Переліку проектів рішень Запорізької міської ради з питань
затвердження землевпорядної документації (ПРОЕКТ №9.1).
27. Перелік проектів рішень Запорізької міської ради з питань затвердження
землевпорядної документації (1-2) (ПРОЕКТ №9.2).
28. Різне.

