ПРОТОКОЛ № 33
засідання постійної комісії
з фінансово-економічних питань та бюджету
м. Запоріжжя

21.12.2017 року.

Присутні члени комісії з фінансово-економічних питань та бюджету:
Федорченко Ганна Григорівна
Свисенко Віктор Іванович
Наконечний Валерій Павлович
Жагло Олександр Володимирович
Всього депутатів : 4
Запрошені:
Чудеснова С.І. – перший заступник голови райдержадміністрації

Порядок денний
1. Про внесення змін до бюджетних призначень.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
2. Про районний бюджет на 2018 рік.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
3. Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату районної
ради.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
4. Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці,
преміювання і надання матеріальної допомоги голові районної ради у 2018
році.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
5. Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці,
преміювання і надання матеріальної допомоги заступнику голови районної
ради у 2018 році.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
6. Про ліміти споживання енергоносіїв та ліміт службових легкових
автомобілів і пального на 2018 рік.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
7. Про надання згоди на прийняття міжбюджетних трансфертів з
бюджету об’єднаної територіальної громади Долинської сільської ради.
Інформує: Бредун І.С. – головний спеціаліст юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради

8. Про надання згоди на прийняття міжбюджетних трансфертів з
бюджету об’єднаної територіальної громади Біленьківської сільської ради.
Інформує: Бредун І.С. – головний спеціаліст юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради
9. Про надання згоди на прийняття міжбюджетних трансфертів з
бюджету об’єднаної територіальної громади Широківської сільської ради.
Інформує: Бредун І.С. – головний спеціаліст юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради
10. Про план роботи Запорізької районної ради на І півріччя 2018 року.
Інформує: Федорченко Г.Г. – голова постійної комісії
11. Про звіт голови райдержадміністрації щодо виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік та про
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018
рік.
Інформує: Баранник М.О. - начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджетних призначень.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Наконечний В.П., Чудеснова С.І., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд двадцять сьомої сесії проект
рішення: «Про внесення змін до бюджетних призначень».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

До роботи комісії долучився депутат Петренко С.Л.
Всього депутатів : 5
2. СЛУХАЛИ: Про районний бюджет на 2018 рік.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління
райдержадміністрації

фінансів

ВИСТУПИЛИ: Жагло В.О.,
Чудеснова С.І., Федорченко Г.Г.

Свисенко

В.І.,

Наконечний

В.П.,

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд двадцять сьомої сесії проект
рішення «Про районний бюджет на 2018 рік».
Голосували: за
проти
утримались

5
0
0

Покинув залу засідань депутат Петренко С.Л.
Всього депутатів : 4
3. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису виконавчого
апарату районної ради.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
сьомої сесії проект рішення «Про затвердження штатного розпису
виконавчого апарату районної ради».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

4. СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавки за високі досягнення у
праці, преміювання і надання матеріальної допомоги голові районної ради у
2018 році.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
ВИСТУПИЛИ: Чудеснова С.І., Свисенко В.І., Наконечний В.П.,
Федорченко Г.Г.
За пропозицією депутатів постійної комісії з фінансово-економічних
питань та бюджету

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради:
1.1. внести зміни в проект рішення «Про встановлення надбавки за
високі досягнення у праці, преміювання і надання матеріальної допомоги
голові районної ради у 2018 році»:
1.1.1. пункт 1 викласти в наступній редакції: Надавати голові районної
ради матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та
матеріальну допомогу на оздоровлення у 2018 році у розмірі
середньомісячного заробітку;
1.1.2. пункт 2 викласти в наступній редакції: Встановити голові
районної ради щомісячну виплату премії у розмірі визначеному для
працівників виконавчого апарату районної ради;
1.2. внести на розгляд двадцять сьомої сесії проект рішення «Про
встановлення надбавки за високі досягнення у праці, преміювання і надання
матеріальної допомоги голові районної ради у 2018 році» в редакції яку
запропонувала
постійна комісія з фінансово-економічних питань та
бюджету.
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

5. СЛУХАЛИ: Про встановлення надбавки за високі досягнення у
праці, преміювання і надання матеріальної допомоги заступнику голови
районної ради у 2018 році.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
ВИСТУПИЛИ: Чудеснова С.І., Свисенко В.І., Наконечний В.П.,
Федорченко Г.Г.
За пропозицією депутатів постійної комісії з фінансово-економічних
питань та бюджету
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради:
1.1. внести зміни в проект рішення «Про встановлення надбавки за
високі досягнення у праці, преміювання і надання матеріальної допомоги
заступнику голови районної ради у 2018 році» :
1.1.1. пункт 1 викласти в наступній редакції: Надавати заступнику
голови районної ради матеріальну допомогу для вирішення соціальнопобутових питань та матеріальну допомогу на оздоровлення у 2018 році у
розмірі середньомісячного заробітку.;

1.1.2. пункт 2 викласти в наступній редакції: Встановити заступнику
голови районної ради щомісячну виплату премії у розмірі визначеному для
працівників виконавчого апарату районної ради;
1.2. внести на розгляд двадцять сьомої сесії проект рішення «Про
встановлення надбавки за високі досягнення у праці, преміювання і надання
матеріальної допомоги заступнику голови районної ради у 2018 році» в
редакції яку запропонувала постійна комісія з фінансово-економічних питань
та бюджету.
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

6. СЛУХАЛИ: Про ліміти споживання енергоносіїв та ліміт службових
легкових автомобілів і пального на 2018 рік.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
ВИСТУПИЛИ: Свисенко В.І., Наконечний В.П., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
сьомої сесії проект рішення «Про ліміти споживання енергоносіїв та ліміт
службових легкових автомобілів і пального на 2018 рік.».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади Долинської
сільської ради.
Інформує: Бредун І.С. – головний спеціаліст юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради
ВИСТУПИЛИ: Свисенко В.І., Наконечний В.П., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
сьомої сесії проект рішення «Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади Долинської
сільської ради».

Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

8. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади Біленьківської
сільської ради.
Інформує: Бредун І.С. – головний спеціаліст юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради
ВИСТУПИЛИ: Свисенко В.І., Наконечний В.П., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
сьомої сесії проект рішення «Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади Біленьківської
сільської ради».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

9. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади Широківської
сільської ради.
Інформує: Бредун І.С. – головний спеціаліст юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради
ВИСТУПИЛИ: Свисенко В.І., Наконечний В.П., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
сьомої сесії проект рішення «Про надання згоди на прийняття міжбюджетних
трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади Широківської
сільської ради».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

10. СЛУХАЛИ: Про план роботи Запорізької районної ради на І
півріччя 2018 року.
Інформує: Федорченко Г.Г. – голова постійної комісії
ВИСТУПИЛИ: Свисенко В.І., Наконечний В.П., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
сьомої сесії проект рішення «Про план роботи Запорізької районної ради на І
півріччя 2018 року».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

11. СЛУХАЛИ: Про звіт голови райдержадміністрації щодо виконання
Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017
рік та про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району
на 2018 рік.
Інформує: Баранник М.О. - начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Свисенко В.І., Наконечний В.П., Чудеснова С.І.,
Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд двадцять сьомої сесії проект
рішення: «Про звіт голови райдержадміністрації щодо виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік та про
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018
рік».
Голосували: за
проти
утримались

Голова постійної комісії
з фінансово – економічних
питань та бюджету

4
0
0

Г.Г.Федорченко

