ПРОТОКОЛ № 34
засідання постійної комісії
з фінансово-економічних питань та бюджету
м. Запоріжжя

26.01.2018 року.

Присутні члени комісії з фінансово-економічних питань та бюджету:
Федорченко Ганна Григорівна
Свисенко Віктор Іванович
Петренко Сергій Леонідович
Жагло Олександр Володимирович
Всього депутатів : 4
Запрошені:
Васюк А.Г. - голова райдержадміністрації
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 затвердження Програми підвищення якості та ефективності
виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на
території Запорізького району на 2018 рік.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
3. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради
від 22.12.2017 № 2 «Про районний бюджет на 2018 рік».
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації
4. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від
22.12.2017 № 34 «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
5. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від
22.12.2017 № 35 «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
6. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від
22.12.2017 № 36 «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

7. Про передачу окремого індивідуально визначеного майна
книжкового фонду зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Запорізького району у власність Широківської сільської ради.
Інформує: Якубіна А.О. – заступник директора КЗ «Районний центр
культури і дозвілля» ЗРР ЗО.
8. Про передачу окремого індивідуально визначеного майна зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району у власність
Широківської сільської ради.
Інформує: Якубіна А.О. – заступник директора КЗ «Районний центр
культури і дозвілля» ЗРР ЗО.
9. Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату районної
ради з 01.01.2018 року.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
10. Про затвердження структури виконавчого апарату районної ради.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
11. Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату районної
ради з 28.03.2018 року.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради
12. 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
13. 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
14. Про розгляд питання щодо виділення коштів на допомогу
ветеранській організації.
Інформують: Федорченко Г.Г. – голова постійної комісії
Никитенко Л.М. – заступник начальника управління
соціального захисту населення райдержадміністрації
Скловський В.М. – голова Запорізької районної організації
ветеранів України
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.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд двадцять восьмої
позачергової сесії проект рішення: «Про внесення змін до бюджетних
призначень».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми підвищення якості та
ефективності виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої
влади на території Запорізького району на 2018 рік.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації зняти з розгляду на І засіданні двадцять
восьмої позачергової сесії проект рішення «Про затвердження Програми
підвищення якості та ефективності виконання управлінських функцій
місцевих органів виконавчої влади на території Запорізького району на 2018
рік».
ВИСТУПИЛИ: Васюк А.Г., Чудеснова С.І., Федорченко Г.Г.
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до рішення районної
ради від 22.12.2017 № 2 «Про районний бюджет на 2018 рік».
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Васюк А.Г., Чудеснова С.І., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації зняти з розгляду на І засіданні двадцять
восьмої позачергової сесії проект рішення «Про внесення змін і доповнень до
рішення районної ради від 22.12.2017 № 2 «Про районний бюджет на 2018
рік».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до рішення районної
ради від 22.12.2017 № 34 «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.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
восьмої позачергової сесії проект рішення: «Про внесення змін і доповнень
до рішення районної ради від 22.12.2017 № 34 «Про надання згоди на
прийняття міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної
громади Долинської сільської ради».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до рішення районної
ради від 22.12.2017 № 35 «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.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
восьмої позачергової сесії проект рішення: «Про внесення змін і доповнень
до рішення районної ради від 22.12.2017 № 35 «Про надання згоди на
прийняття міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної
громади Біленьківської сільської ради».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень до рішення районної
ради від 22.12.2017 № 36 «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.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:

1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
восьмої позачергової сесії проект рішення: «Про внесення змін і доповнень
до рішення районної ради від 22.12.2017 № 36 «Про надання згоди на
прийняття міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної
громади Широківської сільської ради».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

7. СЛУХАЛИ: Про передачу окремого індивідуально визначеного
майна книжкового фонду зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ Запорізького району у власність Широківської сільської ради.
Інформує: Якубіна А.О. – заступник директора КЗ «Районний центр
культури і дозвілля» ЗРР ЗО.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд
восьмої позачергової сесії проект рішення «Про передачу
індивідуально визначеного майна книжкового фонду зі спільної
територіальних громад сіл, селищ Запорізького району у
Широківської сільської ради».
Голосували: за
проти
утримались

двадцять
окремого
власності
власність

4
0
0

8. СЛУХАЛИ: Про передачу окремого індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького
району у власність Широківської сільської ради.
Інформує: Якубіна А.О. – заступник директора КЗ «Районний центр
культури і дозвілля» ЗРР ЗО.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
восьмої позачергової сесії проект рішення «Про передачу окремого
індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Запорізького району у власність Широківської сільської
ради».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису виконавчого
апарату районної ради з 01.01.2018 року.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Свисенко В.І., Васюк
Борисенко А.Г., Бурма С.І., Федорченко Г.Г.

А.Г.,

Чудеснова

С.І.,

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
восьмої позачергової сесії проект рішення «Про затвердження штатного
розпису виконавчого апарату районної ради з 01.01.2018 року».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури виконавчого апарату
районної ради.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Бурма С.І., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради:
1.1. Назву рішення доповнити словами «з 28.03.2018 року»;
1.2. Внести на розгляд двадцять восьмої позачергової сесії проект
рішення «Про затвердження структури виконавчого апарату районної ради».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису виконавчого
апарату районної ради з 28.03.2018 року.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Свисенко В.І., Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
восьмої позачергової сесії проект рішення «Про затвердження штатного
розпису виконавчого апарату районної ради з 28.03.2018 року».

Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

12. 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.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради зняти з розгляду на І засіданні
двадцять восьмої позачергової сесії проект рішення «Про встановлення
надбавки за високі досягнення у праці, преміювання і надання матеріальної
допомоги голові районної ради у 2018 році».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

13. 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.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради зняти з розгляду на І засіданні
двадцять восьмої позачергової сесії проект рішення «Про встановлення
надбавки за високі досягнення у праці, преміювання і надання матеріальної
допомоги заступнику голови районної ради у 2018 році».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

14. СЛУХАЛИ: Про розгляд питання щодо виділення коштів на
допомогу ветеранській організації.
Інформує: Федорченко Г.Г. – голова постійної комісії
Никитенко Л.М. – заступник начальника управління
соціального захисту населення райдержадміністрації
Скловський В.М. – голова Запорізької районної організації
ветеранів України.

ВИСТУПИЛИ: Скловський В.М., Федорченко Г.Г., Васюк А.Г.,
Бурма С.І., Никитенко Л.М.,
ВИРІШИЛИ: висновок № 1 від 26.01.2018 приймається (додається)

Голова постійної комісії
з фінансово – економічних
питань та бюджету

Г.Г.Федорченко

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постійні комісії
з фінансово-економічних питань та бюджету

ВИСНОВОК
26.01.2018

№1

Про розгляд питання щодо виділення
коштів на допомогу ветеранській
організації
Заслухавши та обговоривши надану інформацію, постійна комісія з
фінансово-економічних питань та бюджету дійшла висновку:
1. Рекомендувати виконавчому апарату районної ради звернутись до
сільських/селищних рад з проханням розробити та затвердити власні
Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів,
інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих
обставинах «Назустріч людям» у разі наявності коштів на фінансування.
2. Рекомендувати голові Запорізької районної організації ветеранів
України Скловському В.М.:
2.1. Звернутись до сільських/селищних рад з проханням розробити та
затвердити власні Програми фінансової підтримки місцевих організацій
ветеранів та фінансувати їх з місцевого бюджету сільської/селищної ради;
2.2. Розглянути можливість щодо надання матеріальної допомоги
пільговим категоріям населення.

Голова постійної комісії
з фінансово – економічних
питань та бюджету

Г.Г.Федорченко

