Протокол № 23
спільного засідання постійної комісій з питань законності та етики та
постійної комісій з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та
соціального захисту
21 лютого 2017 року

м. Запоріжжя

Присутні члени комісії з питань законності та етики:
Ломейко Володимир Іванович
Перегуда Олександр Олександрович
Сонькін Олександр Маркович
Присутні члени постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури,
спорту та соціального захисту:
Ткаченко Сергій Миколайович
Ткаченко Надія Григорівна
Серга Юлія Костянтинівна
Грибова Надія Володимирівна
Всього членів комісій - 7 депутати
Присутні на засіданні:
Васюк А.Г. – голова Запорізької районної державної адміністрації;
Макущенко В.О. – керівник апарату Запорізької районної державної
адміністрації;
Чудеснова С.І. – перший заступник голови Запорізької районної державної
адміністрації;
Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу «Запорізька центральна
районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області;
Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту населення
Запорізької райдержадміністрації;
Рогач Т.І. – начальник відділу освіти молоді і спорту Запорізької
райдержадміністрації;
Костенко О.І. – директор комунального закладу «Запорізька районна
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Запорізької районної ради
Запорізької області;
Петренко М.Г. – директор комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» Запорізької районної ради Запорізької області;
Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату
районної ради Запорізької районної ради.
Головує: Ткаченко С.М. – голова постійної комісії охорони здоров’я, освіти,
культури, спорту та соціального захисту.
Голова комісії:
Запропонував відкрити засідання комісії.

Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

ВИРІШИЛИ: Спільне засідання постійних комісій оголошено відкритим.
Голова комісії: оголосив порядок денний
Черга денна
Для включення до порядку денного спільного засідання постійних
комісії пропонується внести 24 питання.
1. Про продовження терміну дії рішення районної ради від 27.12.2011
№ 7 «Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2012-2015 роки
в Запорізькому районі» зі змінами.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
2. Про продовження терміну дії рішення районної ради від 25.12.2012
№ 13 «Про програму громадської безпеки Запорізького РВ ГУМВС України в
Запорізькій області на 2013-2016» зі змінами.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
3. Про продовження терміну дії рішення районної ради від 22.03.2012
№ 8 «Про програму залучення промислового потенціалу Біленьківської
виправної колонії УДДУ ПВП у Запорізькій області (№ 99) в економіку
Запорізького району та створення нових робочих місць для засуджених на
2012-2015 роки» зі змінами.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
4. Про внесення змін до рішення районної ради від 28.07.2011 № 28 «Про
районну програму забезпечення законності, правопорядку та захисту прав
людини в Біленьківській виправній колонії УДДУ ПВП у Запорізькій області
на 2011-2015 роки» та продовження терміну дії Програми на 2017 рік.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
5. Про хід виконання рішення районної ради від 27.09.2016 № 12 «Про
районну цільову програму «Забезпечення часткової мобілізації на території
району у 2016 році».

Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
6. Про продовження терміну дії рішення районної ради від 22.03.2012
№ 7 «Про затвердження Програми правової освіти населення Запорізького
району на 2012-2015 роки» зі змінами.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
7. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
29.07.2008 № 11 «Про Програму заохочення народжуваності у Запорізькому
районі на 2008-2015 роки», зі змінами та доповненнями».
Інформує: Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.
8. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
23.04.2014 № 8 «Про затвердження Цільової соціальної програми
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів у Запорізькому
районі на 2014-2016 роки».
Інформує: Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.
9. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
29.07.2008 № 15 «Про районну програму «Репродуктивне здоров’я нації» до
2015 року», зі змінами та доповненнями.
Інформує: Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.
10. Про продовження терміну дії Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями у Запорізькому районі на період до 2016 року, затвердженої
рішенням районної ради від 14.09.2010 № 12.
Інформує: Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.
11. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
29.07.2008 № 14 «Про Програму розвитку донорства крові та її компонентів у
Запорізькому районі на 2008-2012 роки», зі змінами та доповненнями.

Інформує: Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.
12. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
10.08.2012 № 7 «Про районну програму подолання та запобігання бідності на
2012-2015 роки».
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації.
13. 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 зі змінами та доповненнями, затвердженої
рішенням районної ради від 25.12.2014 № 6.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації.
14. 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: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації.
15. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
20.06.2013 № 24 «Про затвердження районної програми «Освітній округ» на
2013-2016 роки».
Інформує: Рогач Т.І. – начальник відділу освіти молоді і спорту
Запорізької райдержадміністрації.
16. Про хід виконання рішення районної ради від 22.03.2012 № 15 «Про
Програму патріотичного виховання молоді на 2012-2016 роки».
Інформує: Рогач Т.І. – начальник відділу освіти молоді і спорту
Запорізької райдержадміністрації.
17. Про продовження терміну дії цільової програми розвитку фізичної
культури і спорту у Запорізькому районі на 2012-2016 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 22.03.2012 № 16.

Інформує: Костенко О.І. – директор комунального закладу «Запорізька
районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Запорізької районної
ради Запорізької області.
18. Про внесення змін до Програми безоплатної правової допомоги
населенню Запорізького району Запорізької області на 2016-2017 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 14.04.2016 № 50.
Інформує: Перегуда О.О. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради.
19. Про прийняття новозбудованого об’єкту нерухомого майна до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району
Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В.
виконавчого апарату районної ради.

–

начальник

юридичного

відділу

20. Про затвердження Положення про порядок здійснення Запорізькою
районною радою Запорізької області державної регуляторної політики.
Інформує: Апостолюк А.В.
виконавчого апарату районної ради.

–

начальник

юридичного

відділу

21. Про продовження строку дії контракту з керівником комунального
підприємства «Архітектурно-будівельне бюро» Запорізької районної ради
Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В.
виконавчого апарату районної ради.

–

начальник

юридичного

відділу

22. Про продовження строку дії контракту з директором комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Запорізької районної ради
Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В.
виконавчого апарату районної ради.

–

начальник

юридичного

відділу

23. Про затвердження вартості та звіту про незалежну оцінку майна за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 6.
Інформує: Апостолюк А.В.
виконавчого апарату районної ради.

–

начальник

юридичного

відділу

24. Про внесення змін до рішення районної ради від 24.12.2015 № 14
«Про регламент роботи Запорізької районної ради Запорізької області сьомого
скликання» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Апостолюк А.В.
виконавчого апарату районної ради.

–

начальник

юридичного

відділу

25. Різне.
ВИСТУПИВ: Ткаченко С. М. – запропонував затвердити Порядок денний.
Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
ВИСТУПИВ: Перегуда О.О. вніс пропозицію щодо пакетного голосування з
питань № 1 по № 6 включно.
ВИРІШИЛИ: провести пакетне голосувати з питань № 1, № 2, № 3, № 4, № 5,
№ 6 (включно).
Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

Ткаченко С. М. проінформував депутатів про проведення пакетного
голосування за проекти рішень з питань № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6
(включно).
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проекти рішень.
Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

7. СЛУХАЛИ: Про зняття з контрольного терміну рішення районної
ради від 29.07.2008 № 11 «Про Програму заохочення народжуваності у
Запорізькому районі на 2008-2015 роки», зі змінами та доповненнями».
Інформує: Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.
ВИСТУПИВ: Ломейко В.І. вніс пропозицію щодо пакетного голосування з
питань № 7, № 8, № 9, № 11.
ВИРІШИЛИ: провести пакетне голосувати з питань № 7, № 8, № 9, № 11.

Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

Ткаченко С. М. проінформував депутатів про проведення пакетного
голосування за проекти рішень з питань № 7, № 8, № 9, № 11.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проекти рішень.
Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

10. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії Програми боротьби з
онкологічними захворюваннями у Запорізькому районі на період до 2016 року,
затвердженої рішенням районної ради від 14.09.2010 № 12.
Інформує: Гудим Т.В. – головний лікар комунального закладу
«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
Запорізької області.
ВИСТУПИВ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проект рішення «Про
продовження терміну дії Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями у Запорізькому районі на період до 2016 року, затвердженої
рішенням районної ради від 14.09.2010 № 12».
Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

12. СЛУХАЛИ: Про зняття з контрольного терміну рішення районної
ради від 10.08.2012 № 7 «Про районну програму подолання та запобігання
бідності на 2012-2015 роки».
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Ломейко В.І., Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проект рішення «Про зняття з
контрольного терміну рішення районної ради від 10.08.2012 № 7 «Про районну
програму подолання та запобігання бідності на 2012-2015 роки».

Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

13. 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 зі змінами та доповненнями,
затвердженої рішенням районної ради від 25.12.2014 № 6.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Ломейко В.І., Васюк А.Г., Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої 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 зі змінами та доповненнями, затвердженої рішенням районної ради
від 25.12.2014 № 6».
Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

До роботи долучилась депутат, голова постійної комісії з питань законності та
етики Остопарченко Лідія Володимирівна
14. 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: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації.
ВИСТУПИВ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої 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

8
0
0

15. СЛУХАЛИ: Про зняття з контрольного терміну рішення районної
ради від 20.06.2013 № 24 «Про затвердження районної програми «Освітній
округ» на 2013-2016 роки».
Інформує: Рогач Т.І. – начальник відділу освіти молоді і спорту
Запорізької райдержадміністрації.
ВИСТУПИВ: Ломейко В.І. вніс пропозицію щодо пакетного голосування з
питань № 15, № 16.
ВИРІШИЛИ: провести пакетне голосувати з питань № 15, № 16.
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

Ткаченко С. М. проінформував депутатів про проведення пакетного
голосування за проекти рішень з питань № 15, № 16.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проекти рішень.
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

17. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії цільової програми
розвитку фізичної культури і спорту у Запорізькому районі на 2012-2016 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 22.03.2012 № 16.
Інформує: Костенко О.І. – директор комунального закладу «Запорізька
районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Запорізької районної
ради Запорізької області.
ВИСТУПИВ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проект рішення «Про
продовження терміну дії цільової програми розвитку фізичної культури і
спорту у Запорізькому районі на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 22.03.2012 № 16».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

18. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми безоплатної правової
допомоги населенню Запорізького району Запорізької області на 2016-2017
роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.04.2016 № 50.

Інформує: Перегуда О.О. – керуючий справами виконавчого апарату
районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Васюк А.Г., Ломейко В.І., Чудеснова С.В., Остопарченко Л.В.,
Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проект рішення «Про внесення
змін до Програми безоплатної правової допомоги населенню Запорізького
району Запорізької області на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 14.04.2016 № 50».
Голосували: за
проти
утримались

7
0
1

19. СЛУХАЛИ: Про прийняття новозбудованого об’єкту нерухомого
майна до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького
району Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Васюк А.Г., Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проект рішення «Про прийняття
новозбудованого об’єкту нерухомого майна до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області» з
урахуванням зауважень.
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок здійснення
Запорізькою районною радою Запорізької області державної регуляторної
політики.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИВ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проект рішення «Про
затвердження Положення про порядок здійснення Запорізькою районною
радою Запорізької області державної регуляторної політики».

Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

21. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії контракту з керівником
комунального підприємства «Архітектурно-будівельне бюро» Запорізької
районної ради Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИВ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проект рішення «Про
продовження строку дії контракту з керівником комунального підприємства
«Архітектурно-будівельне бюро» Запорізької районної ради Запорізької
області».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

22. СЛУХАЛИ: Про продовження строку дії контракту з директором
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Запорізької
районної ради Запорізької області.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИВ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проект рішення «Про
продовження строку дії контракту з директором комунального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості» Запорізької районної ради Запорізької
області».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження вартості та звіту про незалежну
оцінку майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 6.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИВ: Ткаченко С.М.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проект рішення «Про
затвердження вартості та звіту про незалежну оцінку майна за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 6».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення районної ради від
24.12.2015 № 14 «Про регламент роботи Запорізької районної ради Запорізької
області сьомого скликання» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИВ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд п’ятнадцятої сесії проект рішення «Про внесення
змін до рішення районної ради від 24.12.2015 № 14 «Про регламент роботи
Запорізької районної ради Запорізької області сьомого скликання» зі змінами
та доповненнями».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

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

С.М.Ткаченко

Голова постійної комісії
з питань законності та етики

Л.В.Остопарченко

