ПРОТОКОЛ № 8
засідання постійної комісії
з фінансово-економічних питань та бюджету
м. Запоріжжя

28.03.2016 року.

Присутні члени комісії з фінансово-економічних питань та бюджету:
Федорченко Ганна Григорівна
Єресько Олександр Володимирович
Наконечний Валерій Павлович
Топольян Артем Арменакович
Петренко Сергій Леонідович
Всього депутатів : 5

Порядок денний
1. Про звіт районної державної адміністрації щодо виконання
районного бюджету за 2015 рік.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
2. Про внесення змін до бюджетних призначень.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
3. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від
24.12.2015 № 4 «Про районний бюджет на 2016 рік».
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
4. Про затвердження Програми підвищення якості та ефективності
виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на
території Запорізького району на 2016 – 2017 роки.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
5. Про затвердження цільової районної програми «Сільське подвір’я»
на період до 2020 року».
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.
6. Про хід виконання рішення районної ради від 21.12.2009 № 7 «Про
програму «Стратегія залучення інвестицій в економіку Запорізького району
на 2009-2015 роки» та про продовження терміну дії програми до 2019 року.
Інформує: Баранник М.О. – начальник управління економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
7. Про хід виконання рішення районної ради від 14.09.2010 № 10 «Про
програму «Стратегія розвитку Запорізького району Запорізької області до
2015 року» та про продовження терміну дії програми до 2020 року.

Інформує: Баранник М.О. – начальник управління економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
8. Про хід виконання рішення районної ради від 29.03.2013 № 2 «Про
Програму «Концепція місцевої інвестиційної програми розвитку житловокомунального господарства Запорізького району Запорізької області на 20132015 роки».
Інформує: Головань В.С. – начальник відділу житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації.
9. Про хід виконання рішення районної ради від 10.08.2012 № 8 «Про
району програму розроблення містобудівної документації для реалізації
містобудівної політики на території Запорізького району на 2012-2015 роки»
та про продовження терміну дії програми до 2018 року.
Інформує: Тендітник Л.В. – начальник відділу містобудування та
архітектури райдержадміністрації .
10. Про внесення змін до мережі закладів культури Запорізького
району та до положення Комунального закладу «Районний центр культури і
дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької області.
Інформує: Чудновська Т.С. – директор комунального закладу
«Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької
області.
11. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
21.12.2015 № 13 «Про внесення змін до положення Комунального закладу
«Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької
області».
Інформує: Чудновська Т.С. – директор комунального закладу
«Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької
області.
12. Про реорганізацію, зміну назви та затвердження Статуту
комунального закладу «Біленьківська дитяча музична школа» Біленьківської
сільської ради Запорізького району Запорізької області.
Інформує: Чудновська Т.С. – директор комунального закладу
«Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької
області.
13. Про внесення змін до рішення районної ради від 24.06.2015 №7
«Про надання згоди на передачу до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ Запорізького району об’єктів нерухомого майна.
Інформує: Перегуда О.О. – начальник юридичного відділу виконавчого
апарату районної ради.
14. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
24.12.2015 № 10 «Про Програму підтримки редакції районної газети
«Червоний промінь» на 2016-2017 роки.
Інформує: Стіна Н.М. – головний редактор районної газети «Червоний
промінь».

15. Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів,
меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів,
комп’ютерів установами та організаціями, які утримуються за рахунок
місцевого бюджету.
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови ради
16. Про затвердження нової редакції Статуту комунального закладу
«Освітньо-аналітичний центр» Запорізької районної ради Запорізької області.
Інформує: Мойсюк Ю.В. – директор комунального закладу «Освітньоаналітичний центр» Запорізької районної ради Запорізької області
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0
1. СЛУХАЛИ: Про звіт районної державної адміністрації щодо
виконання районного бюджету за 2015 рік.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про звіт районної державної адміністрації щодо виконання районного
бюджету за 2015 рік».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджетних призначень.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про внесення змін до бюджетних призначень».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до рішення районної
ради від 24.12.2015 № 4 «Про районний бюджет на 2016 рік».
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Наконечний В.П., Єресько О.В., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 24.12.2015 № 4
«Про районний бюджет на 2016 рік».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підвищення якості та
ефективності виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої
влади на території Запорізького району на 2016 – 2017 роки.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Наконечний В.П., Єресько О.В., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про затвердження Програми підвищення якості та ефективності виконання
управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на території
Запорізького району на 2016 – 2017 роки».
Голосували: за
3
проти
2 (Наконечний В.П., Єресько О.В.)
утримались
0
Рішення не приймається

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження цільової районної програми
«Сільське подвір’я» на період до 2020 року.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про затвердження цільової районної програми «Сільське подвір’я» на
період до 2020 року».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

6. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення районної ради від
21.12.2009 № 7 «Про програму «Стратегія залучення інвестицій в економіку
Запорізького району на 2009-2015 роки» та про продовження терміну дії
програми до 2019 року.
Інформує: Баранник М.О. – начальник управління економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про хід виконання рішення районної ради від 21.12.2009 № 7 «Про
програму «Стратегія залучення інвестицій в економіку Запорізького району
на 2009-2015 роки» та про продовження терміну дії програми до 2019 року».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

7. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення районної ради від
14.09.2010 № 10 «Про програму «Стратегія розвитку Запорізького району
Запорізької області до 2015 року» та про продовження терміну дії програми
до 2020 року.
Інформує: Баранник М.О. – начальник управління економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про хід виконання рішення районної ради від 14.09.2010 № 10 «Про
програму «Стратегія розвитку Запорізького району Запорізької області до
2015 року» та про продовження терміну дії програми до 2020 року».

Голосували: за
проти
утримались

5
0
0

8. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення районної ради від
29.03.2013 № 2 «Про Програму «Концепція місцевої інвестиційної програми
розвитку житлово-комунального господарства Запорізького району
Запорізької області на 2013-2015 роки».
Інформує: Головань В.С. – начальник відділу житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про хід виконання рішення районної ради від 29.03.2013 № 2 «Про
Програму «Концепція місцевої інвестиційної програми розвитку житловокомунального господарства Запорізького району Запорізької області на 20132015 роки».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

9. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення районної ради від
10.08.2012 № 8 «Про району програму розроблення містобудівної
документації для реалізації містобудівної політики на території Запорізького
району на 2012-2015 роки» та про продовження терміну дії програми до 2018
року.
Інформує: Тендітник Л.В. – начальник відділу містобудування та
архітектури райдержадміністрації .
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про хід виконання рішення районної ради від 10.08.2012 № 8 «Про району
програму розроблення містобудівної документації для реалізації
містобудівної політики на території Запорізького району на 2012-2015 роки»
та про продовження терміну дії програми до 2018 року».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до мережі закладів культури
Запорізького району та до положення Комунального закладу «Районний
центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької області.
Інформує: Чудновська Т.С. – директор комунального закладу
«Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької
області.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Комунальному закладу «Районний центр культури і дозвілля» внести на
розгляд чергової сесії проект рішення «Про внесення змін до мережі закладів
культури Запорізького району та до положення Комунального закладу
«Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької
області».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

11. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної
ради від 21.12.2015 № 13 «Про внесення змін до положення Комунального
закладу «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради
Запорізької області».
Інформує: Чудновська Т.С. – директор комунального закладу
«Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької
області.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Комунальному закладу «Районний центр культури і дозвілля» внести на
розгляд чергової сесії проект рішення «Про внесення змін та доповнень до
рішення районної ради від 21.12.2015 № 13 «Про внесення змін до
положення Комунального закладу «Районний центр культури і дозвілля»
Запорізької районної ради Запорізької області».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

12. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію, зміну назви та затвердження
Статуту комунального закладу «Біленьківська дитяча музична школа»
Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області.
Інформує: Чудновська Т.С. – директор комунального закладу
«Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради Запорізької
області.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Комунальному закладу «Районний центр культури і дозвілля» внести на
розгляд чергової сесії проект рішення «Про реорганізацію, зміну назви та
затвердження Статуту комунального закладу «Біленьківська дитяча музична
школа» Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької
області».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення районної ради від
24.06.2015 №7 «Про надання згоди на передачу до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Запорізького району об’єктів нерухомого
майна.
Інформує: Перегуда О.О. – начальник юридичного відділу виконавчого
апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Апарату районної ради внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про внесення змін до рішення районної ради від 24.06.2015 №7 «Про
надання згоди на передачу до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ Запорізького району об’єктів нерухомого майна».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної
ради від 24.12.2015 № 10 «Про Програму підтримки редакції районної газети
«Червоний промінь» на 2016-2017 роки.
Інформує: Стіна Н.М. – головний редактор районної газети «Червоний
промінь».

ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Головному редактору районної газети «Червоний промінь» внести на
розгляд чергової сесії проект рішення «Про внесення змін та доповнень до
рішення районної ради від 24.12.2015 № 10 «Про Програму підтримки
редакції районної газети «Червоний промінь» на 2016-2017 роки».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження граничних сум витрат на придбання
автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних
телефонів, комп’ютерів установами та організаціями, які утримуються за
рахунок місцевого бюджету.
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови ради
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Апарату районної ради внести на розгляд чергової сесії проект рішення
«Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів,
іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів
установами та організаціями, які утримуються за рахунок місцевого
бюджету».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

16. СЛУХАЛИ Про затвердження нової редакції Статуту
комунального закладу «Освітньо-аналітичний центр» Запорізької районної
ради Запорізької області.

ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Комунальному закладу «Освітньо-аналітичний центр» внести на розгляд
чергової сесії проект рішення «Про затвердження нової редакції Статуту
комунального закладу «Освітньо-аналітичний центр» Запорізької районної
ради Запорізької області».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

Голова постійної комісії
з фінансово – економічних
питань та бюджету

Г.Г.Федорченко

Секретар постійної комісії
з фінансово – економічних
питань та бюджету

О.В.Єресько

