
ПРОЄКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

п'ятдесятої сесії міської ради 

сьомого скликання 

27.05.2020 

1. Про секретаріат п'ятдесятої сесії міської ради.  

2. Про лічильну комісію п'ятдесятої сесії міської ради. 

3. Про редакційну комісію п'ятдесятої сесії міської ради. 

4. Про внесення змін до Програми розвитку інфраструктури та комплексного 

благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 18.12.2019 №15 (зі змінами та доповненнями)  

(ПРОЄКТ №3) (варіант 3). 

5. 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) (ПРОЄКТ №4) (варіант 2). 

6. Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) 

(ПРОЄКТ №5) (варіант 4). 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №50 «Про 

затвердження Програми «Фізична культура та спорт на 2019-2021 роки», 

«Програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді на 2019-2021 

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

2019-2021 роки» та про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 

№33 (зі змінами та доповненнями)» (ПРОЄКТ №6). 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №28 «Про 

затвердження міської програми «Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки (зі 

змінами та доповненнями)» (ПРОЄКТ №7) (варіант 3). 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №32 «Про 

затвердження Програми «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2019-

2021 роки» (зі змінами) (ПРОЄКТ №16) (варіант 2). 

10. Про внесення змін до Програми «Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 №31 (зі змінами) 

(ПРОЄКТ №17) (варіант 2). 

11. Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021 роки», «Професійна 

(професійно-технічна) освіта на 2019-2021 роки», затверджених рішенням 

Запорізької міської ради від 19.12.2018 №41 «Про затвердження програм по 

освітній галузі» (зі змінами) (ПРОЄКТ №18) (варіант 3). 
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12. 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) (ПРОЄКТ №25) (варіант 2). 

13. Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку архівної справи у 

м.Запоріжжі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

24.04.2019 №39 (ПРОЄКТ №8). 

14. Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 20.12.2017 №43 

«Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних 

заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки» (зі змінами) 

(ПРОЄКТ №19) (варіант 3). 

15. Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського фонду 

у 2020 році», затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 №48 (зі 

змінами)» (ПРОЄКТ №37) (варіант 3). 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 №49 «Про бюджет 

міста на 2020 рік» (код бюджету 8201100000) (зі змінами) (ПРОЄКТ №38) 

(варіант 4). 

17. Про Громадський бюджет у місті Запоріжжі у 2020 році (ПРОЄКТ №36). 

18. Про моніторинг виконання Стратегії розвитку м.Запоріжжя до 2028 року та 

Плану заходів з її реалізації за підсумками 2019 року (ПРОЄКТ №2). 

19. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади 

міста Запоріжжя (ПРОЄКТ №23). 

20. Про внесення змін до Положення про Інспекцію з благоустрою Запорізької 

міської ради, затвердженого рішенням Запорізької міської ради 

від 31.01.2018 №50 (ПРОЄКТ №24). 

21. Про внесення змін до Положення про департамент інфраструктури та 

благоустрою Запорізької міської ради затвердженого рішенням Запорізької 

міської ради від 31.01.2018 №51 (ПРОЄКТ №35) (варіант 2). 

22. Про затвердження Плану дій з адаптації до наслідків зміни клімату міста 

Запоріжжя (ПРОЄКТ №1). 

23. Про присвоєння назв провулків та тупиків в Дніпровському районі міста 

Запоріжжя (ПРОЄКТ №20). 

24. Про присвоєння назв вулиці, провулків та тупиків в Дніпровському районі 

міста Запоріжжя (ПРОЄКТ №21). 

25. Про присвоєння назви проїзду, провулку та тупику в Дніпровському районі 

міста Запоріжжя (ПРОЄКТ №22). 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.08.2019 №40 «Про 

затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується для 

продажу на земельних торгах (у формі аукціону) окремими лотами та надання 
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дозволу на виготовлення документації із землеустрою» (ПРОЄКТ №26). 

27. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.09.2019 №30 «Про 

проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельних ділянок» (ПРОЄКТ №28). 

28. Про затвердження переліку об'єктів права комунальної власності 

м.Запоріжжя, що підлягають приватизації (ПРОЄКТ №27). 

29. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.03.2016 №27 

«Про надання дозволу підприємствам, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста» (ПРОЄКТ №29). 

30. Про відчуження рухомого майна територіальної громади м.Запоріжжя, що 

знаходиться в господарському віданні комунального некомерційного 

підприємства «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» 

Запорізької міської ради, шляхом проведення електронних торгів 

(аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro. 

Продажі (ПРОЄКТ №30) (варіант 2). 

31. Про делегування повноважень (ПРОЄКТ №32). 

32. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії щодо діяльності 

Запорізького комунального автотранспортного підприємства 082801 

«КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ» (ПРОЄКТ №9). 

33. Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядової ради 

Концерну «Міські теплові мережі» (ПРОЄКТ №10). 

34. Про затвердження Цільової комплексної програми забезпечення молоді 

міста житлом на 2020-2024 роки (ПРОЄКТ №11). 

35. Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському електричному та автомобільному транспорті загального 

користування у м.Запоріжжі (ПРОЄКТ №12). 

36. Про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в м.Запоріжжі  

(ПРОЄКТ №13). 

37. Про Програму побудови та функціонування системи автоматизованого 

спостереження (моніторингу) за вмістом забруднюючих речовин в 

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

(ПРОЄКТ №14). 

38. Про заходи з підтримки малого та середнього бізнесу м.Запоріжжя під час 

дії карантину та після його завершення (ПРОЄКТ №33). 

39. Про надання допомоги Кривицькій В.Р. на лікування матері Цюцьки  Р.А. 

(ПРОЄКТ №31/1). 

40. Про надання допомоги Овечку М.В. на лікування сина Овечка І.М. 

(ПРОЄКТ №31/2). 

41. Про надання допомоги Бабак А.Г. на лікування (ПРОЄКТ №31/3). 
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42. Про надання допомоги Прусу Є.М. на лікування (ПРОЄКТ №31/4). 

43. Про затвердження Переліку проєктів рішень міської ради з питань 

затвердження землевпорядної документації (ПРОЄКТ №15/1) (варіант 4). 

44. Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (ПРОЄКТ №15/2) (п.1-2). 

45. Різне.  

 
  



Додаткові питання, 

які плануються для включення до порядку денного  

п'ятдесятої сесії міської ради 27.05.2020 

 

1. Про внесення змін до Програми «Цифрова стратегія міста на 2017-2020 

роки», затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №24 (зі змінами) 

(ПРОЄКТ №39). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

2. 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). 

(ПРОЄКТ №41). 

Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №30 «Про 

затвердження міської цільової програми «Безпечне місто Запоріжжя» (зі 

змінами) (ПРОЄКТ №44). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2018 №25 «Про 

надання місцевої гарантії» (зі змінами) (ПРОЄКТ №48) (варіант 2). 

Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

5. Про внесення змін до Положення про податок на майно (в частині 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого 

рішенням міської ради від 28.01.2015 №5 (зі змінами, внесеними рішеннями 

міської ради від 30.06.2015 №5, від 26.02.2016 №30, від 25.08.2016 №50, від 

21.12.2016 №49 та від 26.04.2017 №51) (ПРОЄКТ №46). 

Доповідач: Малиш Валентина Іванівна - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

6. Про надання згоди на проведення реконструкції та вибір уповноваженої 

особи для підписання нотаріальної згоди (ПРОЄКТ №40) (варіант 2). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

7. Про надання згоди на проведення робіт (ПРОЄКТ №47) (варіант 2). 

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

8. Про реорганізацію бібліотечних установ.  

Доповідач: Пустоваров Анатолій Іванович - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 
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9. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2011 №43 «Про 

затвердження ставок єдиного податку» (зі змінами) (ПРОЄКТ №42). 

Доповідач: Омельянович Роман Анатолійович - керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради. 

10. Про відмову від першочергового права купівлі частини квартири 

спільного заселення за адресою вул. Ентузіастів/Василя Сергієнка, 21/32 

(ПРОЄКТ №45). 

Доповідач: Гординський Віктор Георгійович - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

11.Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу об’єктів малої приватизації м.Запоріжжя (ПРОЄКТ № 51). 

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

12. Про зменшення розповсюджувачам зовнішньої реклами на 50% 

розміру плати за тимчасове користування місцями розміщення рекламних 

засобів, які перебувають в комунальній власності територіальної громади 

м.Запоріжжя, на період з 01.05.2020 по 31.07.2020 (ПРОЄКТ №50).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

13. Про перепрофілювання гуртожитку розташованого за адресою місто 

Запоріжжя, вулиця Карпенко-Карого, 1.  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

14. Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (ПРОЄКТ №49) (п.3-53).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

15. Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (ПРОЄКТ №55) (п.54-92).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

16. Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження 

землевпорядної документації (п.93-130).  

Доповідач: Мішок Сергій Миколайович - перший заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

17. Про полегшення карантинних заходів щодо роботи малого та 

середнього бізнесу, розташованого у м.Запоріжжі (ПРОЄКТ №34). 

Доповідач: Кобзарюк Олександр Олександрович - депутат міської ради від 

фракції «Європейська Солідарність». 

18. Про внесення змін до «Програми використання коштів депутатського 

фонду у 2020 році», затвердженої рішенням міської ради від 18.12.2019 №48 (зі 
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змінами)» (ПРОЄКТ №43). 

Доповідач: Корольов Олег Миколайович - заступник голови 

міжфракційної депутатської групи Володимира Буряка «ЄДНАННЯ». 

19. Про заходи щодо підтримки суб’єктів малого та середнього 

підприємництва. 

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - голова міжфракційної 

депутатської групи Володимира Буряка «ЄДНАННЯ». 

20. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

фінансів України щодо здешевлення кредитних ресурсів, що залучаються до 

місцевих бюджетів. 

Доповідач: Наумов Геннадій Борисович - голова міжфракційної 

депутатської групи Володимира Буряка «ЄДНАННЯ». 

21. Про зменшення орендної плати за користування комунальним майном.  

Доповідач: Орєшкін Юрій Ігорович – депутат міської ради від фракції 

«Опозиційний блок».  

22. Про надання допомоги Михайловій З.М. на лікування (ПРОЄКТ №31/5). 

Доповідач: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від фракції 

«Нова політика». 

23. Про надання допомоги Оспенникову О.С. на лікування (ПРОЄКТ 

№31/6). 

Доповідач: Гараненко Роман Сергійович - депутат міської ради від фракції 

«Нова політика». 

24. Про надання допомоги Галочці В.П. на лікування (ПРОЄКТ №31/7). 

Доповідач: Божко Руслан Анатолійович - депутат міської ради від фракції 

«Опозиційний блок». 

25. Про надання допомоги Костенко А.О. на лікування (ПРОЄКТ №31/8). 

Доповідач: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, позафракційна. 

26. Про надання допомоги Римар Л.О., яка опинилась в скрутній ситуації 

(ПРОЄКТ №31/9). 

Доповідач: Клець Ірина Миколаївна - депутат міської ради, позафракційна. 

27. Про надання допомоги Ващук Т.С. на лікування сина Ващука І.М. 

(ПРОЄКТ №31/10). 

Доповідач: Лученко Андрій Іванович - депутат міської ради від фракції 

«Опозиційний блок». 

28. Про надання допомоги Коту В.Г., який опинився в скрутній ситуації. 

Доповідач: Тишечко Віталій Володимирович - депутат міської ради від 

фракції «Нова політика». 

 
 


