Порядок денний
засідання тридцять дев’ятої сесії
Запорізької районної ради Запорізької області сьомого скликання
22.12.2018 року
ЗІ ЗМІНАМИ
1. Про звіт голови райдержадміністрації щодо виконання Програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за 2018 рік та про
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019
рік.
2. Про районний бюджет на 2019 рік.
3. Про затвердження розпоряджень голови районної ради.
4. Про звіт райдержадміністрації щодо виконання Комплексної
програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькому
районі на 2017-2018 роки та про Комплексну програму розвитку малого і
середнього підприємництва в Запорізькому районі на 2019-2020 роки.
5. Про районну Програму організації діяльності з надання соціальних
послуг фізичними особами на 2019 рік по Запорізькому району.
6. Про районну Програму соціального захисту пільгових категорій
громадян Запорізького району з надання інших передбачених законодавством
пільг на 2019 – 2023 роки.
7. Про Програму фінансової підтримки районної організації ветеранів
України на 2019-2023 роки.
8. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від
23.12.2016 № 6 «Про Комплексну районну програму з оздоровлення та
відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми
на 2017 – 2021 роки» зі змінами та доповненнями.
9. Про районну цільову програму забезпечення державної безпеки,
профілактики правопорушень та розвитку матеріально – технічної бази
Василівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в
Запорізькій області на 2019 рік.
10. Про програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в
Запорізькому районі та підтримки комунального некомерційного
підприємства «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної
допомоги Запорізької районної ради Запорізької області на 2019 рік.
11. Про Цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в
Запорізькому районі на 2019 рік.
12. Про районну цільову програму підтримки мобілізаційних заходів на
території Запорізького району на 2019 рік.
13. Про районну цільову програму забезпечення громадської безпеки і
профілактики злочинності у Запорізькому районі, розвитку матеріальнотехнічної бази Запорізького районного відділення поліції Дніпровського ВП
ГУНП в Запорізькій області на 2019 рік.
14. Про районну цільову програму підтримки заходів територіальної
оборони на території Запорізького району на 2019 рік.
15. Про внесення 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, затвердженої рішенням районної ради від
25.12.2014 № 6 зі змінами та доповненнями.
16. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
28.07.2011 № 8 «Про районну Програму з реалізації Конвенції ООН про
права дитини на 2011 – 2016 роки» зі змінами та доповненнями.
17. Про затвердження щорічних звітів голови Запорізької районної
ради Запорізької області щодо здійснення державної регуляторної політики
та задоволення запитів на публічну інформацію.
18. Про затвердження переліку нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області,
що планується до передачі в оренду у 2019 році.
19. Про продовження строку дії договору оренди нерухомого майна від
14.01.2002 року № 2 щодо строкового користування управлінням
агропромислового розвитку Запорізької районної державної адміністрації
Запорізької області нежитловими приміщеннями, розташованими за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 3 а.
20. Про продовження строку дії договору оренди нерухомого майна
спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ
Запорізького району від 01.05.2003 року щодо строкового платного
користування Запорізьким районним відділом державної реєстрації актів
цивільного стану нежитловими приміщеннями, розташованими за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 3 а.
21. Про продовження строку дії договору оренди нерухомого майна
№ 154 від 25.03.2016 року щодо строкового платного користування
Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області нерухомим
майном, розташованим за адресою: м. Запоріжжя вул. Героїв 37-батальйону
(Шушенська), буд. 12 б.
22. Про план роботи Запорізької районної ради на І півріччя 2019 року.
23. Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату районної
ради з 01.01.2019 року.
24. Про ліміти споживання енергоносіїв та ліміт службових легкових
автомобілів і пального на 2019 рік.
25. Про встановлення надбавки за вислугу років.
26. Про надання згоди на прийняття міжбюджетних трансфертів з
бюджету об’єднаної територіальної громади Біленьківської сільської ради.
27. Про надання згоди на прийняття міжбюджетних трансфертів з
бюджету об’єднаної територіальної громади Долинської сільської ради.
28. Про надання згоди на прийняття міжбюджетних трансфертів з
бюджету об’єднаної територіальної громади Широківської сільської ради.
29. Різне.

