ПРОТОКОЛ № 22
засідання постійної комісії
з фінансово-економічних питань та бюджету
м. Запоріжжя

28.03.2017 року.

Присутні члени комісії з фінансово-економічних питань та бюджету:
Федорченко Ганна Григорівна
Свісенко Віктор Іванович
Наконечний Валерій Павлович
Топольян Артем Арменакович
Всього депутатів : 4
Запрошені:
Бурма С.І. – заступник голови районної ради
Васюк А.Г. – голова райдержадміністрації
Чудеснова С.І. – перший заступник голови райдержадміністрації
Порядок денний
1. Про звіт голови райдержадміністрації про виконання делегованих
районною радою повноважень щодо соціально-економічного та культурного
розвитку району.
Інформує: Баранник М.О. - начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації
2. Про звіт районної державної адміністрації щодо виконання
районного бюджету за 2016 рік.
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації.
3. Про внесення змін до бюджетних призначень.
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
голови
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.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації.
5. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
10.01.2017 № 9 «Про надання згоди на прийняття міжбюджетних трансфертів
з бюджету об'єднаної територіальної громади Біленьківської сільської ради».
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації.
6. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
10.01.2017 № 10 «Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об'єднаної територіальної громади Долинської
сільської ради».
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації.

7. Про внесення змін до рішення районної ради від 21.07.2016 № 11
«Про Програму підвищення якості обслуговування розпорядників коштів в
умовах розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів
Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства –
Казначейство» та поліпшення матеріально-технічного забезпечення
управління Державної казначейської служби України у Запорізькому районі
Запорізької області на 2016-2017 роки ».
Інформує: Бровко А.В. – начальник управління Державної
казначейської служби України в Запорізькому районі .
8. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної
ради від 23.12.2016 №2 «Про звіт 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
9. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради
від 23.12.2016 № 4 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами і
доповненнями.
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації.
10. Про передачу окремого індивідуально визначеного майна із
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району у
власність Біленьківської об’єднаної територіальної громади.
Інформує: Чудновська Т.С. – директор КЗ «Районний центр культури і
дозвілля».
11. Про передачу окремого індивідуально визначеного майна
книжкового фонду із спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Запорізького району у власність об’єднаних територіальних громад.
Інформує: Чудновська Т.С. – директор КЗ «Районний центр культури і
дозвілля».
12. Про надання платних послуг закладами культури комунального
закладу «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної ради
Запорізької області.
Інформує: Чудновська Т.С. – директор КЗ «Районний центр культури і
дозвілля».
13. Про внесення змін в рішення районної ради від 23.12.2016 № 16
«Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, преміювання і
надання матеріальної допомоги голові районної ради у 2017 році».
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
14. Про внесення змін в рішення районної ради від 23.12.2016 № 17
«Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, преміювання і
надання матеріальної допомоги заступнику голови районної ради у 2017
році».
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.

15. Про розгляд листа ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо розміщення
тимчасово вільних коштів.
Інформує: Федорченко Г.Г. – голова постійної комісії з фінансовоекономічних питань та бюджету
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0
1. СЛУХАЛИ: . Про звіт голови райдержадміністрації про виконання
делегованих районною радою повноважень щодо соціально-економічного та
культурного розвитку району.
Інформує: Баранник М.О. - начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Свісенко В.І., Чудеснова С.І., Наконечний В.П.,
Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд сімнадцятої сесії проект
рішення «Про звіт голови райдержадміністрації про виконання делегованих
районною радою повноважень щодо соціально-економічного та культурного
розвитку району».
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0
2. СЛУХАЛИ: Про звіт районної державної адміністрації щодо
виконання районного бюджету за 2016 рік.
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд сімнадцятої сесії проект
рішення «Про звіт районної державної адміністрації щодо виконання
районного бюджету за 2016 рік».
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0

3. СЛУХАЛИ:. Про внесення змін до бюджетних призначень.
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
райдержадміністрації

голови

ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд сімнадцятої сесії проект
рішення «Про внесення змін до бюджетних призначень».
Голосували: за
4
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 2017 рік.
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Васюк А.Г., Наконечний В.П., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд сімнадцятої 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
4
проти
0
утримались
0
5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної
ради від 10.01.2017 № 9 «Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об'єднаної територіальної громади Біленьківської
сільської ради».
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд сімнадцятої сесії проект
рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
10.01.2017 № 9 «Про надання згоди на прийняття міжбюджетних трансфертів
з бюджету об'єднаної територіальної громади Біленьківської сільської ради».
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0
6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної
ради від 10.01.2017 № 10 «Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об'єднаної територіальної громади Долинської
сільської ради».
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд сімнадцятої сесії проект
рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
10.01.2017 № 10 «Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об'єднаної територіальної громади Долинської
сільської ради».
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0
7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення районної ради
від 21.07.2016 № 11 «Про Програму підвищення якості обслуговування
розпорядників коштів в умовах розвитку Системи дистанційного
обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс
«Клієнт Казначейства – Казначейство» та поліпшення матеріальнотехнічного забезпечення
управління Державної казначейської служби
України у Запорізькому районі Запорізької області на 2016-2017 роки ».
Інформує: Бровко А.В. – начальник управління Державної
казначейської служби України в Запорізькому районі .
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Управлінню Державної казначейської служби України в
Запорізькому районі внести на розгляд сімнадцятої сесії проект рішення
«Про внесення змін до рішення районної ради від 21.07.2016 № 11 «Про
Програму підвищення якості обслуговування розпорядників коштів в умовах
розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства
через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство»
та поліпшення матеріально-технічного забезпечення управління Державної
казначейської служби України у Запорізькому районі Запорізької області на
2016-2017 роки ».
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0
8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми соціально-економічного
та культурного розвитку району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної
ради від 23.12.2016 №2 «Про звіт 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 сімнадцятої сесії проект
рішення «Про внесення змін до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної
ради від 23.12.2016 №2 «Про звіт 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
4
проти
0
утримались
0
9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до рішення районної
ради від 23.12.2016 № 4 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами і
доповненнями.
Інформує:
Чудеснова
С.І.
–
перший
заступник
голови
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Васюк А.Г., Свісенко В.І., Федорченко Г.Г.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд сімнадцятої сесії проект
рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради
від 23.12.2016 № 4 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами і
доповненнями».
2. Виконавчому апарату районної ради підготувати звернення депутата
Запорізької районної ради Свісенко В.І. до сільських, селищних голів щодо
вирішення питання благоустрою територій сіл, селищ Запорізького району.
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0
10. СЛУХАЛИ: Про передачу окремого індивідуально визначеного
майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького
району у власність Біленьківської об’єднаної територіальної громади.
Інформує: Чудновська Т.С. – директор КЗ «Районний центр культури і
дозвілля».
ВИСТУПИЛИ: Бурма С.І., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. КЗ «Районний центр культури і дозвілля» внести на розгляд
сімнадцятої сесії проект рішення «Про передачу окремого індивідуально
визначеного майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Запорізького району у власність Біленьківської об’єднаної територіальної
громади».
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0
11. СЛУХАЛИ: Про передачу окремого індивідуально визначеного
майна книжкового фонду із спільної власності територіальних громад сіл,
селищ Запорізького району у власність об’єднаних територіальних громад.
Інформує: Чудновська Т.С. – директор КЗ «Районний центр культури і
дозвілля».
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. КЗ «Районний центр культури і дозвілля» внести на розгляд
сімнадцятої сесії проект рішення «Про передачу окремого індивідуально
визначеного майна книжкового фонду із спільної власності територіальних

громад сіл, селищ Запорізького
територіальних громад».
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0

району

у

власність

об’єднаних

12. 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 «Районний центр культури і
дозвілля».
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. КЗ «Районний центр культури і дозвілля» внести на розгляд
сімнадцятої сесії проект рішення «Про надання платних послуг закладами
культури комунального закладу «Районний центр культури і дозвілля»
Запорізької районної ради Запорізької області».
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0
13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення районної ради від
23.12.2016 № 16 «Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці,
преміювання і надання матеріальної допомоги голові районної ради у 2017
році».
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд сімнадцятої
сесії проект рішення «Про внесення змін в рішення районної ради від
23.12.2016 № 16 «Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці,
преміювання і надання матеріальної допомоги голові районної ради у 2017
році».
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в рішення районної ради від
23.12.2016 № 17 «Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці,
преміювання і надання матеріальної допомоги заступнику голови районної
ради у 2017 році».
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд сімнадцятої
сесії проект рішення «Про внесення змін в рішення районної ради від
23.12.2016 № 17 «Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці,
преміювання і надання матеріальної допомоги заступнику голови районної
ради у 2017 році».
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0
15. СЛУХАЛИ: Про розгляд листа ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо
розміщення тимчасово вільних коштів.
Інформує: Федорченко Г.Г. – голова постійної комісії з фінансовоекономічних питань та бюджету
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1.Інформацію голови постійної комісії з фінансово-економічних питань
та бюджету Федорченко Г.Г. взяти до відома.
Голосували: за
4
проти
0
утримались
0

Голова постійної комісії
з фінансово – економічних
питань та бюджету

Г.Г.Федорченко

