ПРОТОКОЛ № 36
засідання постійної комісії
з фінансово-економічних питань та бюджету
м. Запоріжжя

23.02.2018 року.

Присутні члени комісії з фінансово-економічних питань та бюджету:
Федорченко Ганна Григорівна
Єресько Олександр Володимирович
Наконечний Валерій Павлович
Жагло Олександр Володимирович
Всього депутатів : 4
Запрошені:
Шевчишин А.М. – голова районної ради
Бурма С.І. – заступник голови районної ради
Васюк А.Г. - голова райдержадміністрації
Чудеснова С.І. – перший заступник голови райдержадміністрації
Порядок денний
1. 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.
2. Про звіт районної державної адміністрації щодо виконання
районного бюджету за 2017 рік.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації.
3. 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.
4. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
24.12.2015 № 10 «Про Програму підтримки редакції районної газети
«Червоний промінь» на 2016-2018 роки» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Гребенюк Т.В. – заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи, діловодства і контролю райдержадміністрації.
5. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Запорізького
району».
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови районної ради.
6. Про затвердження структури виконавчого апарату районної ради з
25.04.2018 року.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради.
7. Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату районної
ради з 25.04.2018 року.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради.

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

1. 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: Наконечний В.П., Чудеснова
Бурма С.І., Єресько О.В., Федорченко Г.Г.

С.І.,

Васюк

А.Г.,

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд двадцять дев’ятої
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

2. СЛУХАЛИ: Про звіт районної державної адміністрації щодо
виконання районного бюджету за 2017 рік.
Інформує: Борисенко А.Г. – начальник управління фінансів
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд двадцять дев’ятої
позачергової сесії проект рішення «Про звіт районної державної адміністрації
щодо виконання районного бюджету за 2017 рік».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

3. 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.

ВИСТУПИЛИ:
Федорченко Г.Г.

Наконечний В.П.,

Чудеснова

С.І.,

Васюк

А.Г.,

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд двадцять дев’ятої
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».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

4. СЛУХАЛИ: Про зняття з контрольного терміну рішення районної
ради від 24.12.2015 № 10 «Про Програму підтримки редакції районної газети
«Червоний промінь» на 2016-2018 роки» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Гребенюк Т.В. – заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи, діловодства і контролю райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Чудеснова С.І., Наконечний В.П., Єресько О.В.,
Федорченко Г.Г.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд двадцять дев’ятої
позачергової сесії проект рішення «Про зняття з контрольного терміну
рішення районної ради від 24.12.2015 № 10 «Про Програму підтримки
редакції районної газети «Червоний промінь» на 2016-2018 роки» зі змінами
та доповненнями».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

5. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин
Запорізького району».
Інформує: Бурма С.І. – заступник голови районної ради.
ВИСТУПИЛИ:
Федорченко Г.Г.

Васюк

А.Г.,

Наконечний В.П.,

Єресько

О.В.,

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд двадцять
дев’ятої позачергової сесії проект рішення «Про присвоєння звання
«Почесний громадянин Запорізького району».

Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження структури виконавчого апарату
районної ради з 25.04.2018 року.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Наконечний В.П.,
Шевчишин А.М., Федорченко Г.Г.

Васюк А.Г.,

Чудеснова

С.І.,

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради зняти з порядку денного
двадцять дев’ятої позачергової сесії проект рішення «Про затвердження
структури виконавчого апарату районної ради з 25.04.2018 року».
Голосували: за
проти
утримались

4
0
0

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису виконавчого
апарату районної ради з 25.04.2018 року.
Інформує: Безугла І.М. – начальник фінансово-господарського відділу головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ:
Федорченко Г.Г.

Наконечний В.П.,

Васюк А.Г.,

Шевчишин

А.М.,

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради зняти з порядку денного
двадцять дев’ятої позачергової сесії проект рішення «Про затвердження
штатного розпису виконавчого апарату районної ради з 25.04.2018 року».
Голосували: за
проти
утримались

Голова постійної комісії
з фінансово – економічних
питань та бюджету

4
0
0

Г.Г.Федорченко

