Протокол № 4
засідання постійної комісії
з питань екології, охорони навколишнього середовища,
земельних відносин та оцінки землі
25.03.2016р.
Присутні члени комісії з питань екології, охорони навколишнього
середовища, земельних відносин та оцінки землі:
Матущенко Ігор Володимирович
Перегуда Олександр Олександрович
Пругло Сергій Володимирович
Бугрім Ігор Володимирович
Всього депутатів - 4
Черга денна
1. Про хід виконання рішення районної ради від 15.03.2011 № 9 «П р о
Програму захисту населення Запорізького району від впливу іонізуючого
випромінювання на 2011-2015 роки».
Інформує: Полун Л.С. - головний спеціаліст відділу з питань з
надзвичайних
ситуацій
та
цивільного
захисту
населення
райдержадміністрації.
2 . Про внесення доповнень до рішення районної ради від 20.06.2013
№ 15 «Про затвердження районної цільової Програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
на 2013-2017 роки» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Полун Л.С. - головний спеціаліст відділу з питань з
надзвичайних
ситуацій
та
цивільного
захисту
населення
райдержадміністрації.
3. Про хід виконання рішення районної ради від 20.06.2013 «Про
Програму з інвентаризації земель у Запорізькому районі на 2013-2015 роки».
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.
4. 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: Перегуда О.О. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради
5. Про розгляд листа Громадської організації «Запорізька районна
організація Українського товариства мисливців та рибалок» від 18.03.2016
№ 502.
Інформує: Перегуда О.О. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0

1. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення районної ради від
15.03.2011 № 9 «П р о Програму захисту населення Запорізького району від
впливу іонізуючого випромінювання на 2011-2015 роки».
Інформує: Полун Л.С. - головний спеціаліст відділу з питань з
надзвичайних
ситуацій
та
цивільного
захисту
населення
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Перегуда О.О.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії питання:
«Про хід виконання рішення районної ради від 15.03.2011 № 9 «П р о
Програму захисту населення Запорізького району від впливу іонізуючого
випромінювання на 2011-2015 роки».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

2. СЛУХАЛИ: Про внесення доповнень до рішення районної ради від
20.06.2013 № 15 «Про затвердження районної цільової Програми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на 2013-2017 роки» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Полун Л.С. - головний спеціаліст відділу з питань з
надзвичайних
ситуацій
та
цивільного
захисту
населення
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Перегуда О.О.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії питання:
«Про внесення доповнень до рішення районної ради від 20.06.2013 № 15
«Про затвердження районної цільової Програми захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
на 2013-2017 роки» зі змінами та доповненнями».

Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

3. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення районної ради від
20.06.2013 «Про Програму з інвентаризації земель у Запорізькому районі на
2013-2015 роки».
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Перегуда О.О.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд чергової сесії питання:
«Про хід виконання рішення районної ради від 20.06.2013 «Про Програму з
інвентаризації земель у Запорізькому районі на 2013-2015 роки».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

4. 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: Перегуда О.О. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради
ВИСТУПИЛИ: Бугрім І.В., Матущенко І.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Апарату районної ради внести 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».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

5. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа Громадської організації «Запорізька
районна організація Українського товариства мисливців та рибалок» від
18.03.2016 № 502.
Інформує: Перегуда О.О. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради
ВИСТУПИЛИ: Бугрім І.В., Матущенко І.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Громадській організації «Запорізька районна організація
Українського товариства мисливців та рибалок» звернутись до профільної
постійної комісії обласної ради».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

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

І.В.Матущенко

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

О.О. Перегуда

