Протокол № 18
спільного засідання постійних комісій з питань агропромислового розвитку, з
питань екології, охорони навколишнього середовища, земельних відносин та
оцінки землі
23березня 2018 року

м. Запоріжжя

Присутні члени постійної комісії з питань агропромислового розвитку:
Луц Микола Леонтійович
Божко Олег Миколайович
Щербань Олександр Олексійович
Недвига Сергій Іванович
Присутні члени постійної комісії з питань охорони навколишнього
середовища, земельних відносин та оцінки землі:
Литвиненко Анатолій Васильович
Пругло Сергій Володимирович
Калашник Микола Володимирович
Всього членів комісій - 7 депутатів.
Головує: Луц Микола Леонтійович – голова постійної комісії з питань
агропромислового розвитку.
Порядок денний
1. Про затвердження міськрайонному управлінню у Запорізькому
районі та м. Запоріжжі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій
області технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної
ділянки кадастровий номер 2322187200:01:001:0502 сільськогосподарського
призначення загальною площею 33, 0281 га за межами населеного пункту
Миколай – Пільської сільської ради Запорізького району Запорізької області
що надана для ведення фермерського господарства.
Інформує: Бредун І.С. – головний спеціаліст, юрисконсульт Запорізької
районної ради.
2. Про районну цільову Програму захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 20108-2022
роки.
Інформує: Мартищенко Дмитро Вікторович – головний спеціаліст
відділу з питань цивільного захисту населення Запорізької районної
державної адміністрації.
3. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
20.06.2013 № 17 «Про Програму з інвентаризації земель у Запорізькому
районі на 2013-2015 роки» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку Запорізької районної державної адміністрації.
4. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
08.10.2009 № 22 «Про Програму використання та охорони земель територій
природно – заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення,

історико-культурного призначення, прибережних захисних смуг з метою
забезпечення особливого режиму використання,відтворення та підвищення
родючості ґрунтів, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву» зі
змінами та доповненнями.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку Запорізької районної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
Голосували: за
7
проти
0
утримались
0
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження міськрайонному управлінню у
Запорізькому районі та м. Запоріжжі Головного управління Держгеокадастру
у Запорізькій області технічної документації з нормативно грошової оцінки
земельної
ділянки
кадастровий
номер
2322187200:01:001:0502
сільськогосподарського призначення загальною площею 33, 0281 га за
межами населеного пункту Миколай – Пільської сільської ради Запорізького
району Запорізької області що надана для ведення фермерського
господарства.
Інформує: Бредун І.С. – головний спеціаліст, юрисконсульт Запорізької
районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Недвига С.І., Божко О.М., Луц М.Л.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцятої
сесії проект рішення «Про затвердження міськрайонному управлінню у
Запорізькому районі та м. Запоріжжі Головного управління Держгеокадастру
у Запорізькій області технічної документації з нормативно грошової оцінки
земельної
ділянки
кадастровий
номер
2322187200:01:001:0502
сільськогосподарського призначення загальною площею 33, 0281 га за
межами населеного пункту Миколай – Пільської сільської ради Запорізького
району Запорізької області що надана для ведення фермерського
господарства».
Голосували: за
7
проти
0
утримались
0
2. СЛУХАЛИ: Про районну цільову Програму захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
на 20108-2022 роки.
Інформує: Мартищенко Д.В. – головний спеціаліст відділу з питань
цивільного захисту населення Запорізької районної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Недвига С.І, Литвиненко А.В., Луц М.Л.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцятої сесії проект
рішення «Про районну цільову Програму захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022
роки».
Голосували: за
7
проти
0
утримались
0
3. СЛУХАЛИ: Про зняття з контрольного терміну рішення районної
ради від 20.06.2013 № 17 «Про Програму з інвентаризації земель у
Запорізькому районі на 2013-2015 роки» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку Запорізької районної держадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Щербань О.О., Луц М.Л.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцятої сесії проект
рішення «Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
20.06.2013 № 17 «Про Програму з інвентаризації земель у Запорізькому
районі на 2013-2015 роки» зі змінами та доповненнями».
Голосували: за
7
проти
0
утримались
0
4. СЛУХАЛИ: Про зняття з контрольного терміну рішення районної
ради від 08.10.2009 № 22 «Про Програму використання та охорони земель
територій природно – заповідного фонду та іншого природоохоронного
призначення, історико – культурного призначення, прибережних захисних
смуг з метою забезпечення особливого режиму використання,відтворення та
підвищення родючості ґрунтів, збереження екологічних функцій ґрунтового
покриву» зі змінами та доповненнями.
Інформує: Тютюма В.О. – начальник управління агропромислового
розвитку Запорізької районної держадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Недвига О.І, Луц М.Л.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцятої сесії проект
рішення «Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
08.10.2009 № 22 «Про Програму використання та охорони земель територій
природно – заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення,
історико – культурного призначення, прибережних захисних смуг з метою
забезпечення особливого режиму використання,відтворення та підвищення
родючості ґрунтів, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву» зі
змінами та доповненнями».

Голосували: за
проти
утримались

7
0
0

Голова постійної комісії з питань
агропромислового розвитку
Голова постійної комісії з питань
екології, охорони навколишнього
середовища, земельних відносин
та оцінки землі

М.Л.Луц

А.В.Литвиненко

