Протокол № 2
спільного засідання постійних комісій
з питань екології, охорони навколишнього середовища,
земельних відносин та оцінки землі,
з питань агропромислового розвитку
22.12.2015р.
Присутні члени комісії з питань екології, охорони навколишнього
середовища, земельних відносин та оцінки землі:
Литвиненко Анатолій Васильович
Матущенко Ігор Володимирович
Перегуда Олександр Олександрович
Пругло Сергій Володимирович
Присутні члени комісії з питань агропромислового розвитку:
Луц Микола Леонтійович
Шадрінов Олександр Вячеславович
Божко Олег Михайлович
Всього депутатів - 7
Головує : Луц М.Л. – голова постійної комісії з питань агропромислового
розвитку
Черга денна
1. Про стан розрахунків сільськогосподарських підприємств району
за орендовані земельні ділянки пайовиків та працівників соціальної сфери.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.
2. Про хід виконання рішення постійної комісії з питань екології,
охорони навколишнього середовища, земельних відносин та оцінки землі
від 08.10.2014 № 2 «Про хід виконання рішення районної ради від
20.06.2013 № 15 «Про районну цільову Програму захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2013 – 2015 роки».
Інформує: Полун Л.С. – головний спеціаліст відділу з питань
цивільного захисту населення.
3. Про Програму стимулювання збільшення виробництва та
покращення якості сільськогосподарської продукції в Запорізькому районі
на 2016 – 2020 роки.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.

4. Про Регламент роботи Запорізької районної ради Запорізької
області сьомого скликання.
Інформує: Тоболовська О.Є. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
5. Про Положення про постійні комісії Запорізької районної ради
Запорізької області.
Інформує: Тоболовська О.Є. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
6. Про план роботи Запорізької районної ради на І півріччя 2016
року.
Інформує: Луц М.Л. – голова постійної комісії районної ради з
питань агропромислового розвитку.
7. Про погодження Товариству з обмеженою відповідальністю
«Турстрой - Червонодніпровське» матеріалів щодо надання гірничого
відводу для розробки родовища корисних копалин місцевого значення на
території Біленьківської сільської ради
Інформує: Тоболовська О.Є. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
Голосували: за
7
проти
0
утримались
0
1. СЛУХАЛИ: Про стан розрахунків сільськогосподарських
підприємств району за орендовані земельні ділянки пайовиків та
працівників соціальної сфери.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Луц М.Л.
ВИСНОВОК:
1. Рекомендувати управлінню агропромислового розвитку
Запорізької райдержадміністрації:
1.1. Відстежувати відповідність рівня орендної плати за
користування земельних паїв (часток)
відповідно до законодавчо
установлених нормативів (не менше 3% нормативно-грошової оцінки
земельної ділянки).
1.2.Продовжити моніторинг розрахунків за оренду земельних часток
(паїв) до остаточного його завершення
Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

2. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення постійної комісії з
питань екології, охорони навколишнього середовища, земельних відносин
та оцінки землі від 08.10.2014 № 2 «Про хід виконання рішення районної
ради від 20.06.2013 № 15 «Про районну цільову Програму захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2013 – 2015 роки».
Інформує: Полун Л.С. – головний спеціаліст відділу з питань
цивільного захисту населення.
ВИСТУПИЛИ: Матущенко І.В., Шадрінов О.В., Луц М.Л.
ВИСНОВОК:
1 Рекомендувати відділу з питань цивільного захисту населення
Запорізької райдержадміністрації:
1.1. Спільно з Запорізькім міськрайонним управлінням Державної
служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області проводити
роботу з балансоутримувачами захисних споруд щодо інвентаризації
захисних споруд та приведення їх у готовність відповідно до Інструкції
щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час,
затвердженої наказом МНС України від
1.2. Підвищувати
рівень
ефективності
оперативного
та
комплексного реагування на надзвичайні ситуації;
1.3. Збільшувати та накопичувати районний матеріальнотехнічний резерв для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та
надання невідкладної допомоги потерпілим;
2.
Рекомендувати сільським та селищним радам:
2.1. Передбачити під час формування бюджетів місцевих рад
відповідні кошти на створення резерву пально-мастильних матеріалів для
ліквідації аварійних ситуацій, проведення рятувальних робіт.
2.2. Передбачити під час формування бюджетів місцевих рад
відповідні кошти на придбання та встановлення електросирен з метою
досягнення 100% озвучення територій, де проживають та працюють люди.
2.3 В місцях масового перебування людей встановити гучномовці,
які підключити до мережі радіотрансляції.
Голосували: за
7
проти
0
утримались
0
3.СЛУХАЛИ:
Про
Програму
стимулювання
збільшення
виробництва та покращення якості сільськогосподарської продукції в
Запорізькому районі на 2016 – 2020 роки.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ: Луц М.Л.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1.Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
внести на розгляд чергової сесії питання «Про Програму стимулювання
збільшення виробництва та покращення якості сільськогосподарської
продукції в Запорізькому районі на 2016 – 2020 роки».
Голосували: за
7
проти
0
утримались
0

4. СЛУХАЛИ: Про Регламент роботи Запорізької районної ради
Запорізької області сьомого скликання.
Інформує: Тоболовська О.Є. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Луц М.Л.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд чергової
сесії проект рішення «Про Регламент роботи Запорізької районної ради
Запорізької області сьомого скликання».
Голосували: за
7
проти
0
утримались
0

5. СЛУХАЛИ: Про Положення про постійні комісії Запорізької
районної ради Запорізької області.
Інформує: Тоболовська О.Є. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Луц М.Л.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд чергової
сесії проект рішення «Про Положення про постійні комісії Запорізької
районної ради Запорізької області».
Голосували: за
7
проти
0
утримались
0
6. СЛУХАЛИ: Про план роботи Запорізької районної ради на
І півріччя 2016 року.
Інформує: Луц М.Л. – голова постійної комісії районної ради з
питань агропромислового розвитку.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд чергової
сесії проект рішення «Про план роботи Запорізької районної ради на
І півріччя 2016 року».
Голосували: за
7
проти
0
утримались
0
7. СЛУХАЛИ: Про погодження Товариству з обмеженою
відповідальністю «Турстрой - Червонодніпровське» матеріалів щодо
надання гірничого відводу для розробки родовища корисних копалин
місцевого значення на території Біленьківської сільської ради
Інформує: Тоболовська О.Є. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ:
Луц М.Л., звернув увагу на те, що розгляд питання щодо
погодження
надання ТОВ «ТУРСТРОЙ-ЧЕРВОНОДНІПРОВСЬКЕ»
гірничого відводу площею 177 Га з метою розробки Центральної ділянки
Червонодніпровського родовища піску потрібно відтермінувати для
додаткового вивчення.
Литвиненко А.В., наголосив на тому, що ділянка на якій планується
видобуток піску розташована у досить специфічній зоні р. Дніпро. З
матеріалів наданих товариством відомо, що ділянка для видобутку має
велику площу і не відомо, як це може вплинути на флору та фауну
р. Дніпро даного району. Крім того, не відомо як розробка Центральної

ділянки Червонодніпровського родовища піску, вздовж сіл Біленьке та
Червонодніпровка в русловій зоні р. Дніпро,може вплинути на острови,
які знаходяться в зазначеному районі.
Враховуючи вищевикладене та відсутність у наданих ТОВ
«ТУРСТРОЙ-ЧЕРВОНОДНІПРОВСЬКЕ» матеріалах висновків державної
екологічної служби, питання «Про погодження Товариству з обмеженою
відповідальністю «Турстрой - Червонодніпровське» матеріалів щодо
надання гірничого відводу для розробки родовища корисних копалин
місцевого значення на території Біленьківської сільської ради» потребує
додаткового вивчення.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Постійній комісії з питань екології, охорони навколишнього
середовища, земельних відносин та оцінки землі не вносити на розгляд
чергової сесії питання «Про погодження Товариству з обмеженою
відповідальністю «Турстрой - Червонодніпровське» матеріалів щодо
надання гірничого відводу для розробки родовища корисних копалин
місцевого значення на території Біленьківської сільської ради», як таке що
потребує доопрацювання.
Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

Голова постійної комісії з питань
екології, охорони навколишнього середовища, земельних відносин та
оцінки землі

А.В.Литвиненко

Голова постійної комісії з питань
агропромислового розвитку

М.Л.Луц

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постійні комісії
з питань агропромислового розвитку,
з питань екології, охорони навколишнього середовища, земельних відносин та оцінки землі

ВИСНОВОК
22.12.2015

№1

Про
стан
розрахунків
сільськогосподарських
підприємств
району за орендовані земельні ділянки
пайовиків та працівників соціальної
сфери
Заслухавши та обговоривши надану інформацію постійна комісія
дійшла висновку:
1. Рекомендувати управлінню агропромислового розвитку Запорізької
райдержадміністрації:
1.1. Відстежувати відповідність рівня орендної плати за користування
земельних паїв (часток) відповідно до законодавчо установлених нормативів
(не менше 3% нормативно-грошової оцінки земельної ділянки).
1.2.Продовжити моніторинг розрахунків за оренду земельних часток
(паїв) до остаточного його завершення

Голова постійної комісії з питань
агропромислового розвитку

Голова постійної комісії з питань
екології, охорони навколишнього
середовища, земельних відносин
та оцінки землі

М.Л.Луц

А.В.Литвиненко

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постійна комісія
з питань екології, охорони навколишнього середовища,
земельних відносин та оцінки землі, з питань агропромислового розвитку

ВИСНОВОК
№2

22.12.2015

Про хід виконання рішення районної ради від 20.06.2013 №
15
«Про
районну цільову Програму захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 -2017 роки»
Заслухавши та обговоривши надану інформацію постійна комісія
дійшла висновку:
1 Рекомендувати відділу з питань цивільного захисту населення
Запорізької райдержадміністрації:
1.1. Спільно з Запорізькім міськрайонним управлінням Державної
служби надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області проводити
роботу з балансоутримувачами захисних споруд щодо інвентаризації
захисних споруд та приведення їх у готовність відповідно до Інструкції щодо
утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої
наказом МНС України від
1.2. Підвищувати рівень ефективності оперативного та комплексного
реагування на надзвичайні ситуації;
1.3. Збільшувати та накопичувати районний матеріально-технічний
резерв для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання
невідкладної допомоги потерпілим;
2.
Рекомендувати сільським та селищним радам:
2.1. Передбачити під час формування бюджетів місцевих рад відповідні
кошти на створення резерву пально-мастильних матеріалів для ліквідації
аварійних ситуацій, проведення рятувальних робіт.
2.2. Передбачити під час формування бюджетів місцевих рад відповідні
кошти на придбання та встановлення електросирен з метою досягнення 100%
озвучення територій, де проживають та працюють люди.
2.3 В місцях масового перебування людей встановити гучномовці, які
підключити до мережі радіотрансляції.
Голова постійної комісії з питань
екології,охорони навколишнього
середовища, земельних відносин
та оцінки землі

А.В. Литвиненко

Голова постійної комісії з питань
агропромислового розвитку

М.Л.Луц

