Протокол № 29
спільного засідання постійних комісій районної ради
з питань законності та етики, з фінансово-економічних питань та
бюджету та з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та
соціального захисту
25 липня 2017 року

м. Запоріжжя

Присутні члени комісії з питань законності та етики:
Остопарченко Лідія Володимирівна
Ломейко Володимир Іванович
Бартиш Андрій Миколайович
Перегуда Олександр Олександрович
Присутні члени постійної комісії з фінансово-економічних питань та бюджету:
Федорченко Ганна Григорівна
Свисенко Віктор Іванович
Єресько Олександр Володимирович
Наконечний Валерій Павлович
Петренко Сергій Леонідович
Жагло Олександр Володимирович
Присутні члени комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та
соціального захисту:
Ткаченко Сергій Микойович
Ткаченко Надія Григорівна
Всього членів комісій — 12 депутатів
Присутні на засіданні:
Васюк А.Г. – голова Запорізької районної державної адміністрації;
Шевчишин А.М. – голова Запорізької районної ради Запорізької області;
Чудеснова С.І. – перший заступник голови Запорізької районної державної
адміністрації;
Бурма С.І. – заступник голови Запорізької районної ради Запорізької області;
Макущенко В.О. – керівник апарату Запорізької районної державної
адміністрації Запорізької області;
Халупник Ю.Я. – начальник юридичного відділу Запорізької районної
державної адміністрації;
Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу «Запорізька центральна
районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області;
Красеньков М.В. – головний лікар комунального закладу «Запорізький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної
ради Запорізької області;
Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів Запорізької районної
державної адміністрації;

Никитенко Л.М. – заступник начальника управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації;
Рогач Т.І. – начальник відділу освіти, молоді і спорту Запорізької районної
державної адміністрації;
Щербань О. О. – депутат Запорізької районної ради Запорізької області;
Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату
районної ради;
Мізьова І.В. – начальник організаційного відділу виконавчого апарату
районної ради;
Бредун І.С. – головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого апарату
районної ради.
Головує: Остопарченко Л.В. – голова постійної комісії з питань законності та
етики.
Головуючий:
Запропонував відкрити засідання комісії.
Голосували: за
проти
утримались

10
0
0

ВИРІШИЛИ: Засідання постійної комісій оголошено відкритим.
Головуючий: оголосив порядок денний
Черга денна
Для включення до порядку денного засідання постійної комісії
пропонується внести 24 питання.
1. Про хід виконання рішення районної ради від 20.06.2013 № 14 «Про
Програми запобігання жорстокому поводженню із затриманими, недопущення
порушень прав людини при проведенні дізнання та досудового слідства,
обладнання окремих службових приміщень Запорізького РВ ГУ МВС України
в Запорізькій області системами відеоспостереження та іншими технічними
приладами для роботи з громадянами на 2013-2015 роки», зі змінами.
Інформує: Халупник Ю.Я. – начальник юридичного відділу Запорізької
районної державної адміністрації
2. Про хід виконання районної Програми соціального захисту бездомних
громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та
осіб, які перебувають, у складних життєвих обставинах, на 2013-2017 р.р.,
затвердженої рішенням районної ради від 25.12.2012 № 5 за 2017 рік.
Інформує: Никитенко Л.М. – заступник начальника управління
соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації.

3. Про затвердження розпоряджень голови районної ради.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного
виконавчого апарату районної ради.

відділу

4. Про внесення змін до бюджетних призначень.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів Запорізької
районної державної адміністрації.
5. Про районну цільову програму «Забезпечення територіальної оборони
Запорізького району на 2017-2021 роки».
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату Запорізької районної
державної адміністрації Запорізької області.
6. Про районну програму «Підтримка мобілізаційних заходів на
території Запорізького району на 2017-2018 роки».
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату Запорізької районної
державної адміністрації Запорізької області.
7. Про затвердження нової редакції статуту комунального закладу
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.
Інформує: Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.
8. Про затвердження нової редакції статуту комунального закладу
«Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Запорізької районної ради Запорізької області.
Інформує: Красеньков М.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Запорізької районної ради Запорізької області.
9. Про районну цільову програму національно-патріотичного виховання
молоді на 2017-2021 роки.
Інформує: Рогач Т.І. – начальник відділу освіти, молоді і спорту
Запорізької районної державної адміністрації.
10. Про районну цільову програму «Молодь Запорізького краю на 20172021 роки».
Інформує: Рогач Т.І. – начальник відділу освіти, молоді і спорту
Запорізької районної державної адміністрації.
11. Про хід виконання районної Програми соціальної підтримки
ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп
населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч

людям» на 2015 – 2019 роки зі змінами та доповненнями, затвердженої
рішенням районної ради від 25.12.2014 № 6.
Інформує: Никитенко Л.М. – заступник начальника управління
соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації.
12. Про внесення змін та доповнень до районної Програми соціальної
підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних
груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч
людям» на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від
25.12.2014 № 6 зі змінами та доповненнями.
Інформує: Никитенко Л.М. – заступник начальника управління
соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації.
13. Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 № 6 «Про
Комплексну районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної,
гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017 – 2021 роки».
Інформує: Никитенко Л.М. – заступник начальника управління
соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації.
14. Про закріплення депутатів Запорізької районної ради Запорізької
області сьомого скликання за територіями сільських, селищних рад.
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови Запорізької районної ради.
15. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від
17.11.2015 року № 7 «Про обрання персонального складу постійних комісій
Запорізької районної ради Запорізької області» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови Запорізької районної ради.
16. Про план роботи Запорізької районної ради на ІІ півріччя 2017 року.
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови Запорізької районної ради.
17. Про продовження строку дії контракту з завідувачем комунальною
науково-методичною установою «Запорізький районний методичний кабінет»
Запорізької районної ради Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
18. Про передачу в оренду вільного нерухомого майна.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного
виконавчого апарату районної ради.

відділу

19. Про надання згоди на прийняття міжбюджетних трансфертів з
бюджету об’єднаної територіальної громади Долинської сільської ради
Запорізького району Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.

20. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
24.12.2015 № 23 «Про дозвіл голові районної ради по вирішенню питань в
міжсесійний період».
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
21. Про безоплатну передачу зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області автомобілів з
балансу комунального закладу «Запорізька центральна районна лікарня»
Запорізької районної ради Запорізької області у комунальну власність
Біленьківської сільської територіальної громади (об’єднаної) Запорізького
району Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
22. Про внесення змін до рішення Запорізької районної ради від
24.02.2017 № 1 «Про затвердження переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області».
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
23. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Запорізького
району».
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови Запорізької районної ради.
24. Про погодження встановлення інформаційної дошки на об’єкті
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 37-го батальйону (колишня Шушенська),
12 б.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛА: Оспопарченко Л.В. – запропонувала затвердити Порядок
денний
Голосували: за
10
проти
0
утримались
0
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
1. СЛУХАЛИ: Про хід виконання рішення районної ради від 20.06.2013
№ 14 «Про Програми запобігання жорстокому поводженню із затриманими,
недопущення порушень прав людини при проведенні дізнання та досудового
слідства, обладнання окремих службових приміщень Запорізького РВ ГУ
МВС України в Запорізькій області системами відеоспостереження та іншими

технічними приладами для роботи з громадянами на 2013-2015 роки», зі
змінами.
Інформує: Халупник Ю.Я. – начальник юридичного відділу Запорізької
районної державної адміністрації
До засідання спільної комісії долучився один депутат – Наконечний В.П.
ВИСТУПИЛА: Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ: Висновок від 25.07.2017 № 1 приймається (додається)
Голосували: за
проти
утримались

11
0
0

До засідання спільної комісії долучився один депутат – Свисенко В.І.
2. СЛУХАЛИ: Про хід виконання районної Програми соціального
захисту бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць
позбавлення волі та осіб, які перебувають, у складних життєвих обставинах,
на 2013-2017 р.р., затвердженої рішенням районної ради від 25.12.2012 № 5 за
2017 рік.
Інформує: Никитенко Л.М. – заступник начальника управління
соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г., Васюк А.Г., Бартиш А.М.
ВИРІШИЛИ: Висновок від 25.07.2017 № 2 приймається (додається)
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛА: Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
затвердження розпоряджень голови районної ради».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджетних призначень.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів Запорізької
районної державної адміністрації.

ВИСТУПИЛИ: Чудеснова С.І., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
внесення змін до бюджетних призначень».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

5. СЛУХАЛИ: Про районну цільову програму «Забезпечення
територіальної оборони Запорізького району на 2017-2021 роки».
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату Запорізької районної
державної адміністрації Запорізької області.
ВИСТУПИЛИ: Остопарченко Л.В., Чудеснова С.І., Бартиш А.М., Ломейко В.І.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про районну
цільову програму «Забезпечення територіальної оборони Запорізького району
на 2017-2021 роки»».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

6. СЛУХАЛИ: Про районну програму «Підтримка мобілізаційних
заходів на території Запорізького району на 2017-2018 роки».
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату Запорізької районної
державної адміністрації Запорізької області.
ВИСТУПИВ: Наконечний В.П.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про районну
програму «Підтримка мобілізаційних заходів на території Запорізького району
на 2017-2018 роки»».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції статуту комунального
закладу «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.

Інформує: Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.
ВИСТУПИЛИ: Бартиш А.М., Наконечний В.П.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
затвердження нової редакції статуту комунального закладу «Запорізька
центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції статуту комунального
закладу «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області.
Інформує: Красеньков М.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Запорізької районної ради Запорізької області.
ВИСТУПИЛИ: Васюк А.Г., Чудеснова С.І.,
Шевчишин А.М., Остопарченко Л.В., Федорченко Г.Г.

Наконечний

В.П.,

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
затвердження нової редакції статуту комунального закладу «Запорізький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної
ради Запорізької області».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

9. СЛУХАЛИ: Про районну цільову програму національнопатріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки.
Інформує: Рогач Т.І. – начальник відділу освіти, молоді і спорту
Запорізької районної державної адміністрації.
ВИСТУПИВ: Наконечний В.П.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:

1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про районну
цільову програму національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021
роки».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

10. СЛУХАЛИ: Про районну цільову програму «Молодь Запорізького
краю на 2017-2021 роки».
Інформує: Рогач Т.І. – начальник відділу освіти, молоді і спорту
Запорізької районної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛА: Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про районну
цільову програму «Молодь Запорізького краю на 2017-2021 роки»».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

11. СЛУХАЛИ: Про хід виконання районної Програми соціальної
підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних
груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч
людям» на 2015 – 2019 роки зі змінами та доповненнями, затвердженої
рішенням районної ради від 25.12.2014 № 6.
Інформує: Никитенко Л.М. – заступник начальника управління
соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г., Бартиш А.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про хід
виконання районної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці,
дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у
складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки зі
змінами та доповненнями, затвердженої рішенням районної ради від
25.12.2014 № 6».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до районної Програми
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших
соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах
«Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 25.12.2014 № 6 зі змінами та доповненнями.
Інформує: Никитенко Л.М. – заступник начальника управління
соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛА: Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
внесення змін та доповнень до районної Програми соціальної підтримки
ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп
населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч
людям» на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від
25.12.2014 № 6 зі змінами та доповненнями».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення районної ради від
23.12.2016 № 6 «Про Комплексну районну програму з оздоровлення та
відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на
2017 – 2021 роки».
Інформує: Никитенко Л.М. – заступник начальника управління
соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛА: Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 № 6 «Про Комплексну
районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної
політики та протидії торгівлі людьми на 2017 – 2021 роки»».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

14. СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Запорізької районної ради
Запорізької області сьомого скликання за територіями сільських, селищних
рад.
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови Запорізької районної ради.

ВИСТУПИЛИ: Шевчишин А.М., Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
закріплення депутатів Запорізької районної ради Запорізької області сьомого
скликання за територіями сільських, селищних рад».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до рішення районної
ради від 17.11.2015 року № 7 «Про обрання персонального складу постійних
комісій Запорізької районної ради Запорізької області» зі змінами та
доповненнями.
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови Запорізької районної ради.
ВИСТУПИВ: Васюк А.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 17.11.2015 року № 7
«Про обрання персонального складу постійних комісій Запорізької районної
ради Запорізької області» зі змінами та доповненнями».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

16. СЛУХАЛИ: Про план роботи Запорізької районної ради на ІІ
півріччя 2017 року.
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови Запорізької районної ради.
ВИСТУПИЛА: Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про план
роботи Запорізької районної ради на ІІ півріччя 2017 року».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

17. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії контракту з завідувачем
комунальною науково-методичною установою «Запорізький районний
методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Васюк А.Г., Наконечний В.П., Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
продовження строку дії контракту з завідувачем комунальною науковометодичною установою «Запорізький районний методичний кабінет»
Запорізької районної ради Запорізької області».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

18. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду вільного нерухомого майна.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Бурма С.І., Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
передачу в оренду вільного нерухомого майна».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

19. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади Долинської
сільської ради Запорізького району Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Чудеснова С.І., Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про надання
згоди на прийняття міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної
територіальної громади Долинської сільської ради Запорізького району
Запорізької області».

Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

20. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної
ради від 24.12.2015 № 23 «Про дозвіл голові районної ради по вирішенню
питань в міжсесійний період».
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Бурма С.І., Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24.12.2015 № 23
«Про дозвіл голові районної ради по вирішенню питань в міжсесійний
період»».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

21. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області
автомобілів з балансу комунального закладу «Запорізька центральна районна
лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області у комунальну
власність Біленьківської сільської територіальної громади (об’єднаної)
Запорізького району Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Бурма С.І., Васюк А.Г., Гуди Т.В.,Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
безоплатну передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Запорізького району Запорізької області автомобілів з балансу комунального
закладу «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області у комунальну власність Біленьківської сільської
територіальної громади (об’єднаної) Запорізького району Запорізької
області».

Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

22. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Запорізької районної
ради від 24.02.2017 № 1 «Про затвердження переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької
області».
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Бурма С.І., Васюк А.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
внесення змін до рішення Запорізької районної ради від 24.02.2017 № 1 «Про
затвердження переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ Запорізького району Запорізької області»».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

23. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин
Запорізького району».
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови Запорізької районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Щербань О.О., Васюк А.Г., Шевчишин А.М., Бартиш А.М.,
Наконечний В.П., Федорченко Г.Г., Остопарченко Л.В.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
присвоєння звання «Почесний громадянин Запорізького району»».
Голосували: за
проти
утримались

11
1
0

24. СЛУХАЛИ: Про погодження встановлення інформаційної дошки на
об’єкті спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького
району за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 37-го батальйону (колишня
Шушенська), 12 б.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Бартиш А.М., Остопарченко Л.В.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять першої сесії проект рішення «Про
погодження встановлення інформаційної дошки на об’єкті спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Запорізького району за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Героїв 37-го батальйону (колишня Шушенська), 12 б».
Голосували: за
проти
утримались

12
0
0

Голова постійної комісії
з питань законності та етики

Л.В. Остопарченко

Голова постійної комісії з
фінансово-економічних питань
та бюджету

Г.Г. Федорченко

Голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я, освіти, культури,
спорту та соціального захисту

С.М. Ткаченко

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Спільне засідання постійних комісій з питань
законності та етики та з питань охорони здоров’я, освіти, культури,
спорту та соціального захисту, фінансово-економічних питань та бюджету

ВИСНОВОК
25.07.2017 року

№1

Про хід виконання рішення районної ради від 20.06.2013 № 14 «Про
Програми запобігання жорстокому поводженню із затриманими,
недопущення порушень прав людини при проведенні дізнання та досудового
слідства, обладнання окремих службових приміщень Запорізького РВ ГУ
МВС України в Запорізькій області системами відеоспостереження та
іншими технічними приладами для роботи з громадянами на 2013-2015
роки», зі змінами
Заслухавши та обговоривши надану інформацію постійні комісії
дійшли висновку:
1. Інформацію райдержадміністрації з виконання Програми взяти до
відома.
2. Рекомендувати райдержадміністрації забезпечити організацію
виконання Програми та інформувати про хід реалізації Запорізьку районну
раду щороку до 20 січня.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань законності та етики.
Голова постійної комісії
з питань законності та етики

Л.В. Остопарченко

Голова постійної комісії з
фінансово-економічних питань
та бюджету

Г.Г. Федорченко

Голова постійної комісії
з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, спорту та
соціального захисту

С.М. Ткаченко

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Спільне засідання постійних комісій
з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту
з питань законності та етики, з фінансово-економічних питань та бюджету

ВИСНОВОК
25.07.2017 року

№2

Про хід виконання районної Програми соціального захисту бездомних
громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та
осіб, які перебувають, у складних життєвих обставинах, на 2013-2017 р.р.,
затвердженої рішенням районної ради від 25.12.2012 № 5 за 2017 рік
Заслухавши та обговоривши надану Запорізькою районною державною
адміністрацією інформацію, постійні комісії дійшли висновку:
1. Інформацію Запорізької районної державної адміністрації прийняти
до уваги.
2. Рекомендувати райдержадміністрації взяти під особистий контроль
виконання районної Програми соціального захисту бездомних громадян,
безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які
перебувають, у складних життєвих обставинах, на 2013-2017 р.р.,
затвердженої рішенням районної ради від 25.12.2012 № 5 за 2017 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту.
Голова постійної комісії
з питань законності та етики

Л.В. Остопарченко

Голова постійної комісії
з фінансово-економічних питань та бюджету

Г.Г. Федорченко

Голова постійної комісії
з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, спорту та
соціального захисту

С.М. Ткаченко

