ПРОТОКОЛ № 20
засідання постійної комісії
з фінансово-економічних питань та бюджету
м. Запоріжжя

20.12.2016 року.

Присутні члени комісії з фінансово-економічних питань та бюджету:
Федорченко Ганна Григорівна
Наконечний Валерій Павлович
Топольян Артем Арменакович
Петренко Сергій Леонідович
Курилюк Віталій Григорович
Всього депутатів : 5
Запрошені:
Шевчишин А.М. – голова районної ради
Бурма С.І. – заступник голови районної ради
Васюк А.Г. – голова райдержадміністрації
Порядок денний
1. Про забезпечення працівників бюджетних установ Запорізького
району фондом оплати праці в розмірах відповідно до діючого
законодавства.
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 до рішення Запорізької районної ради від
20.10.2016 №2 «Про внесення змін до районної Програми підвищення якості
та ефективності виконання управлінських функцій місцевих органів
виконавчої влади на території Запорізького району на 2016 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 14.04.2016 № 53 зі змінами».
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 2017 рік.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації.
5. Про звіт райдержадміністрації щодо виконання Комплексної
програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькому
районі на 2015-2016 роки та про Комплексну програму розвитку малого і
середнього підприємництва в Запорізькому районі на 2017-2018 роки.
Інформує: Баранник М.О. - начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації.

6. Про надання платних послуг закладами культури комунального
закладу «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради
Запорізької області.
Інформує: Чудновська Т.С. - директор КЗ «Центр культури і дозвілля».
7. Про план роботи Запорізької районної ради на І півріччя
2017 року.
Інформує: Федорченко Г.Г. – голова постійної комісії
8. Про затвердження структури виконавчого апарату районної ради.
Інформує: Лола Н.В. – в.о. головного бухгалтера виконавчого апарату
районної ради.
9. Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці,
преміювання і надання матеріальної допомоги голові районної ради.
Інформує: Лола Н.В. – в.о. головного бухгалтера виконавчого апарату
районної ради.
10. Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці,
преміювання і надання матеріальної допомоги заступнику голови районної
ради.
Інформує: Лола Н.В. – в.о. головного бухгалтера виконавчого апарату
районної ради
11. Про ліміти споживання енергоносіїв та ліміт службових легкових
автомобілів і палива на 2017 рік.
Інформує: Лола Н.В. – в.о. головного бухгалтера виконавчого апарату
районної ради
12. Про звіт голови райдержадміністрації щодо виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за 2016 рік та про
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на
2017 рік.
Інформує: Баранник М.О. - начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації.
13. Про районний бюджет на 2017 рік.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0
1. СЛУХАЛИ: Про забезпечення працівників бюджетних установ
Запорізького району фондом оплати праці в розмірах відповідно до діючого
законодавства.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.

ВИСНОВОК:
1. Інформацію начальника управління фінансів Запорізької районної
державної адміністрації Чудеснової С.І. прийняти до уваги.
2. Рекомендувати Запорізькій райдержадміністрації взяти під
особистий контроль питання забезпечення працівників бюджетних установ
фондом заробітної плати в розмірах відповідно до діючого законодавства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
фінансово-економічних питань та бюджету Запорізького району.
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 тринадцятої сесії проект
рішення «Про внесення змін до бюджетних призначень».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0
3. СЛУХАЛИ:. Про внесення змін до рішення Запорізької районної
ради від 20.10.2016 №2 «Про внесення змін до районної Програми
підвищення якості та ефективності виконання управлінських функцій
місцевих органів виконавчої влади на території Запорізького району на 2016
рік, затвердженої рішенням районної ради від 14.04.2016 № 53 зі змінами».
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тринадцятої сесії проект
рішення «Про внесення змін до рішення Запорізької районної ради від
20.10.2016 №2 «Про внесення змін до районної Програми підвищення якості
та ефективності виконання управлінських функцій місцевих органів
виконавчої влади на території Запорізького району на 2016 рік, затвердженої
рішенням районної ради від 14.04.2016 № 53 зі змінами».

Голосували: за
проти
утримались

5
0
0

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підвищення якості та
ефективності виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої
влади на території Запорізького району на 2017 рік.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Наконечний В.П., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тринадцятої сесії проект
рішення «Про затвердження Програми підвищення якості та ефективності
виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на
території Запорізького району на 2017 рік».
Голосували: за
1 (Топольян А.А.)
проти
2 (Федорченко Г.Г., Наконечний В.П.)
утримались
2 (Петренко С.Л., Курилюк В.Г.)
Рішення не прийнято
5. СЛУХАЛИ: Про звіт райдержадміністрації щодо виконання
Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в
Запорізькому районі на 2015-2016 роки та про Комплексну програму
розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькому районі на 20172018 роки.
Інформує: Баранник М.О. - начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Наконечний В.П., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тринадцятої сесії проект
рішення «Про звіт райдержадміністрації щодо виконання Комплексної
програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькому
районі на 2015-2016 роки та про Комплексну програму розвитку малого і
середнього підприємництва в Запорізькому районі на 2017-2018 роки».
Голосували: за
проти
утримались

5
0
0

6. СЛУХАЛИ: Про надання платних послуг закладами культури
комунального закладу «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької
районної ради Запорізької області.
Інформує: Чудновська Т.С. - директор КЗ «Центр культури і дозвілля».
ВИСТУПИЛИ: Чудеснова С.І., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. КЗ «Центр культури і дозвілля» внести на розгляд тринадцятої сесії
проект рішення «Про надання платних послуг закладами культури
комунального закладу «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької
районної ради Запорізької області».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0
7. СЛУХАЛИ: Про план роботи Запорізької районної ради на І
півріччя 2017 року.
Інформує: Федорченко Г.Г. – голова постійної комісії
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тринадцятої
сесії проект рішення «Про план роботи Запорізької районної ради на І
півріччя 2017 року».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0
8. СЛУХАЛИ:. Про затвердження структури виконавчого апарату
районної ради.
Інформує: Лола Н.В. – в.о. головного бухгалтера виконавчого апарату
районної ради
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тринадцятої
сесії проект рішення «Про затвердження структури виконавчого апарату
районної ради».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

9. СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавки за високі досягнення у
праці, преміювання і надання матеріальної допомоги голові районної ради.
Інформує: Лола Н.В. – в.о. головного бухгалтера виконавчого апарату
районної ради
ВИСТУПИЛИ: Наконечний А.М., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тринадцятої
сесії проект рішення «Про встановлення надбавки за високі досягнення у
праці, преміювання і надання матеріальної допомоги голові районної ради».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0
10. СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавки за високі досягнення у
праці, преміювання і надання матеріальної допомоги заступнику голови
районної ради.
Інформує: Лола Н.В. – в.о. головного бухгалтера виконавчого апарату
районної ради
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тринадцятої
сесії проект рішення «Про встановлення надбавки за високі досягнення у
праці, преміювання і надання матеріальної допомоги заступнику голови
районної ради».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0
11. СЛУХАЛИ: Про ліміти споживання енергоносіїв та ліміт
службових легкових автомобілів і палива на 2017 рік.
Інформує: Лола Н.В. – в.о. головного бухгалтера виконавчого апарату
районної ради
ВИСТУПИЛИ: Наконечний В.П., Чудеснова С.І., Федорченко Г.Г.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тринадцятої
сесії проект рішення «Про ліміти споживання енергоносіїв та ліміт
службових легкових автомобілів і палива на 2017 рік».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0
12. СЛУХАЛИ: Про звіт голови райдержадміністрації щодо виконання
Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2016
рік та про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району
на 2017 рік.
Інформує: Баранник М.О. - начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тринадцятої сесії проект
рішення « Про звіт голови райдержадміністрації щодо виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за 2016 рік та про
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017
рік».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0
13. СЛУХАЛИ: Про районний бюджет на 2017 рік.
Інформує: Чудеснова С.І. – начальник управління
райдержадміністрації.

фінансів

ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тринадцятої сесії проект
рішення «Про районний бюджет на 2017 рік».
Голосували: за
5
проти
0
утримались
0

Голова постійної комісії
з фінансово – економічних
питань та бюджету

Г.Г.Федорченко

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постійна комісія
з фінансово-економічних питань та бюджету

ВИСНОВОК
20.12.2016

№1

Про забезпечення працівників
бюджетних установ Запорізького району
фондом оплати праці в розмірах
відповідно до діючого законодавства
Заслухавши та обговоривши надану інформацію постійна комісія
дійшла висновку:
1.Інформацію начальника управління фінансів Запорізької районної
державної адміністрації Чудеснової С.І. прийняти до уваги.
2.Рекомендувати Запорізькій райдержадміністрації взяти під особистий
контроль питання забезпечення працівників бюджетних установ фондом
заробітної плати в розмірах відповідно до діючого законодавства.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
фінансово-економічних питань та бюджету Запорізького району.

Голова постійної комісії
з фінансово – економічних
питань та бюджету

Г.Г.Федорченко

