Протокол № 19
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
10 серпня 2017 року

м. Запоріжжя

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 законності та етики:
Ломейко Володимир Іванович
Бартиш Андрій Миколайович
Перегуда Олександр Олександрович
Петрик Вячеслав Віталійович
Присутні члени комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та
соціального захисту:
Ткаченко Сергій Миколайович
Грибова Надія Володимирівна
Марченко Євгенія Максимівна
Кучеренко Олена Володимирівна
Всього членів комісій — 14 депутатів
Присутні на засіданні:
Васюк А.Г. – голова Запорізької районної державної адміністрації;
Чудеснова С.І. – перший заступник голови Запорізької районної державної
адміністрації;
Бурма С.І. – заступник голови Запорізької районної ради Запорізької області;
Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів Запорізької районної
державної адміністрації;
Круподера Т.В. – начальника управління соціального захисту населення
Запорізької райдержадміністрації;
Бровко А.В. – начальник управління Державної казначейської служби України
в Запорізькому районі Запорізької області;
Божко О.М. – депутат Запорізької районної ради Запорізької області;
Апостолюк А.В. – начальник юридичного відділу виконавчого апарату
районної ради;

Головує: Федорченко Г.Г. – голова постійної комісії з фінансово-економічних
питань та бюджету.
Головуючий:
Запропонував відкрити спільне засідання комісій.
Голосували: за
проти
утримались

13
0
0

ВИРІШИЛИ: Спільне засідання постійних комісій оголошено відкритим.
Головуючий: оголосив порядок денний
Черга денна
Для включення до порядку денного спільного засідання постійних
комісії пропонується внести 7 питань.
1. 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: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів Запорізької
районної державної адміністрації.
2. 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» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Бровко А.В. – начальник управління Державної казначейської
служби України в Запорізькому районі Запорізької області.
3. Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від
31.01.2013 №4 «Про районну програму виконання завдань і заходів Державної
цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права
інвалідів на період з 2013 по 2020 роки » зі змінами та доповненнями.
Інформує: Круподера Т.В. – начальника управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації.
4. 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. – начальника управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації.
5. Про внесення змін до Програми підвищення якості та ефективності
виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на
території Запорізького району на 2017 рік, затвердженої рішенням районної
ради від 30.03.2017 № 7 зі змінами та доповненнями.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів Запорізької
районної державної адміністрації.
6. Про внесення змін до рішення районної ради від 27.07.2017 № 14 «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.
7. Про розгляд депутатського запиту депутата районної ради Божка
Олега Миколайовича.
Інформує: Божко О.М. – депутат Запорізької районної ради Запорізької
області.
ВИСТУПИЛА: Федорченко Г.Г. – запропонувала затвердити Порядок денний
Голосували: за
13
проти
0
утримались
0
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
1. 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: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів Запорізької
районної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г., Чудеснова С.І., Свисенко В.І., Ткаченко
С.М., Васюк А.Г., Наконечний В.П.
ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд двадцять другої 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».

Голосували: за
проти
утримались

13
0
0

До засідання спільної комісії долучився один депутат – Бартиш А.М.
2. 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 матеріально-технічного
забезпечення управління Державної казначейської служби України у
Запорізькому районі Запорізької області на 2016-2017 роки» зі змінами та
доповненнями.
Інформує: Бровко А.В. – начальник управління Державної казначейської
служби України в Запорізькому районі Запорізької області.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г., Свисенко В.І., Петрик В.В.
ВИРІШИЛИ: Внести на розгляд двадцять другої 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» зі змінами та доповненнями».
Голосували: за
проти
утримались

14
0
0

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення районної
ради від 31.01.2013 №4 «Про районну програму виконання завдань і заходів
Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції
про права інвалідів на період з 2013 по 2020 роки » зі змінами та
доповненнями.
Інформує: Круподера Т.В. – начальника управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г., Чудеснова С.І., Свисенко В.І., Васюк А.Г,
Наконечний В.П., Бартиш А.М.
Бартиш А.М. запропонував збільшити фінансування на придбання тактильних
табличок шрифтом Брайля для адміністративних будівель з 3(трьох) тисяч на
15 (п'ятнадцять) тисяч гривень.

Голосували за пропозицію: за
проти
утримались

14
0
0

ВИСТУПИЛА: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять другої сесії проект рішення «Про внесення
змін та доповнень до рішення районної ради від 31.01.2013 №4 «Про районну
програму виконання завдань і заходів Державної цільової програми
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період з
2013 по 2020 роки » зі змінами та доповненнями».
Голосували: за
проти
утримались

14
0
0

4. 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. – начальника управління соціального захисту
населення Запорізької райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛА: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять другої 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

14
0
0

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підвищення якості та
ефективності виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої
влади на території Запорізького району на 2017 рік, затвердженої рішенням
районної ради від 30.03.2017 № 7 зі змінами та доповненнями.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів Запорізької
районної державної адміністрації.

ВИСТУПИЛА: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд другої сесії проект рішення «Про внесення змін до
Програми підвищення якості та ефективності виконання управлінських
функцій місцевих органів виконавчої влади на території Запорізького району
на 2017 рік, затвердженої рішенням районної ради від 30.03.2017 № 7 зі
змінами та доповненнями».
Голосували: за
проти
утримались

14
0
0

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення районної ради від
27.07.2017 № 14 «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.
ВИСТУПИЛА: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести на розгляд двадцять другої сесії проект рішення «Про внесення
змін до рішення районної ради від 27.07.2017 № 14 «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

14
0
0

7. СЛУХАЛИ: Про розгляд депутатського запиту депутата районної
ради Божка Олега Миколайовича.
Інформує: Божко О.М. – депутат Запорізької районної ради Запорізької
області.
ВИСТУПИЛИ: Бартиш А.М., Ткаченко С.М., Федорченко Г.Г., Васюк А.Г.,
Наконечний В.П., Свисенко В.І., Петрик В.В., Грибова Н.В.
ВИРІШИЛИ:

РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Внести питання на розгляд двадцять другої сесії районної ради.
Голосували: за
проти
утримались

14
0
0

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

Секретар постійної комісії
з питань законності та етики

В.І. Ломейко

