Протокол № 49
спільного засідання постійних комісій з питань законності та етики, та з
питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту
22.12.2018

м. Запоріжжя

Присутні члени комісії з питань законності та етики:
Ломейко Володимир Іванович
Алексєєва Ольга Олександрівна
Перегуда Олександр Олександрович
Присутні члени комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту
та соціального захисту:
Ткаченко Сергій Миколайович
Грибова Надія Володимирівна
Кучеренко Олена Володимирівна
Марченко Євгенія Максимівна
Ткаченко Надія Григорівна
Всього депутатів – 8
Запрошені:
Васюк А.Г. – голова Запорізької районної державної адміністрації;
Панічук Л.В. – начальник відділу освіти, молоді і спорту
райдержадміністрації;
Бараннік М.О. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації;
Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
райдержадміністрації;
Макущенко В.О. – керівник апарату райдержадміністрації;
Бессікало В.І. – директор (головний лікар) КНП «Запорізький районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради
Запорізької області
Костенко О.І. – директор КЗ «Запорізька районна комплексна дитячоюнацька спортивна школа» Запорізької районної ради Запорізької області;
Авдєєва О.В. – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації;
Кіреєва О.А. – начальник організаційно-правового відділу виконавчого
апарату районної ради;
Головує Ткаченко С.М. – голова постійної комісії з питань охорони здоров’я,
освіти, культури, спорту та соціального захисту
Порядок денний
1. Про стан роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до
Запорізької районної ради у 2018 році.
Інформує: Кіреєва О.А. – начальник організаційно-правового відділу
виконавчого апарату районної ради.
2. Про хід виконання районної цільової програми національнопатріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 27.07.2017 № 8
Інформує: Панічук Л.В. – начальник відділу освіти, молоді і спорту
районної державної адміністрації.

3. 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.
Інформує: Бараннік М.О. – начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі районної державної адміністрації.
4. 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.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
5. Про Програму організації діяльності з надання соціальних послуг
фізичними особами на 2019 рік по Запорізькому району.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
6. Про районну Програму соціального захисту пільгових категорій
громадян Запорізького району з надання інших передбачених законодавством
пільг на 2019 – 2023 роки.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
7. Про Програму фінансової підтримки районної організації ветеранів
України на 2019-2023 роки.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
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.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
9. 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.
Інформує: Бессікало В.І. – директор (головний лікар) КНП
«Запорізький районний центр медико-санітарної допомоги» Запорізької
районної ради Запорізької області.
10. Про Цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в
Запорізькому районі на 2019 рік.
Інформує: Костенко О.І. – директор комунального закладу «Запорізька
районна комплексна дитячо - юнацька спортивна школа» Запорізької
районної ради Запорізької області .
11. 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.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату райдержадміністрації.
12. Про районну цільову програму підтримки мобілізаційних заходів на
території Запорізького району на 2019 рік.

Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
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.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
14. Про районну цільову програму підтримки заходів територіальної
оборони на території Запорізького району на 2019 рік.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
15. 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.
Інформує: - Авдєєва О.В. – начальник служби у справах дітей районної
державної адміністрації.
16. Про затвердження розпоряджень голови районної ради.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
17. Про затвердження щорічних звітів голови Запорізької районної
ради Запорізької області щодо здійснення державної регуляторної політики
та задоволення запитів на публічну інформацію.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
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.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
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.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
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.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
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.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.

22. Про план роботи Запорізької районної ради на 1 півріччя 2019 року.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
23. Про затвердження Плану діяльності Запорізької районної ради
Запорізької області з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік».
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований Порядок денний.
Голосували: за
8
проти
0
утримались
0
1. СЛУХАЛИ: Про стан роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до
Запорізької районної ради у 2018 році.
Інформує: Кіреєва О.А. – начальник організаційно-правового відділу
виконавчого апарату районної ради.
ВИРІШИЛИ: висновок № 1 від 22.12.2018 приймається.
Голосували: за
8
проти
0
утримались
0
2. СЛУХАЛИ: Про хід виконання районної цільової програми національнопатріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 27.07.2017 № 8.
Інформує: Панічук Л.В. – начальник відділу освіти, молоді і спорту
районної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ Ткаченко С.М., Ломейко В.І.
ВИРІШИЛИ: висновок № 2 від 22.12.2018 приймається.
Голосували: за
8
проти
0
утримались
0
3. СЛУХАЛИ: 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.
Інформує: Баранник М.О. – начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі районної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «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».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

4. СЛУХАЛИ: 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.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «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».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

5. СЛУХАЛИ: Про Програму організації діяльності з надання соціальних
послуг фізичними особами на 2019 рік по Запорізькому району.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «Про Програму організації діяльності з надання соціальних
послуг фізичними особами на 2019 рік по Запорізькому району».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

6. СЛУХАЛИ: Про районну Програму соціального захисту пільгових
категорій громадян Запорізького району з надання інших передбачених
законодавством пільг на 2019 – 2023 роки.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «Про районну Програму соціального захисту пільгових
категорій громадян Запорізького району з надання інших передбачених
законодавством пільг на 2019 – 2023 роки».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

7. СЛУХАЛИ: Про Програму фінансової підтримки районної організації
ветеранів України на 2019-2023 роки.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «Про Програму фінансової підтримки районної організації
ветеранів України на 2019-2023 роки».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

8. СЛУХАЛИ: 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.
Інформує: Круподера Т.В. – начальник управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «Про Комплексну районну програму з оздоровлення та
відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми
на 2017 – 2021 роки» зі змінами та доповненнями».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

9. СЛУХАЛИ: 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.
Інформує: Бессікало В.І. – директор (головний лікар) КНП
«Запорізький районний центр медико-санітарної допомоги» Запорізької
районної ради Запорізької області.
ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Н.Г., Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1.
Комунальному некомерційному підприємству «Запорізький
районний центр медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради
Запорізької області внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії проект рішення
«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».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

10. СЛУХАЛИ: Про Цільову програму розвитку фізичної культури і спорту
в Запорізькому районі на 2019 рік.
Інформує: Костенко О.І. – директор комунального закладу «Запорізька
районна комплексна дитячо - юнацька спортивна школа» Запорізької
районної ради Запорізької області.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення « Про Цільову програму розвитку фізичної культури і спорту
в Запорізькому районі на 2019 рік».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

11. СЛУХАЛИ: 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.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «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».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

12. СЛУХАЛИ: Про районну цільову програму підтримки мобілізаційних
заходів на території Запорізького району на 2019 рік.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Ломейко В.І., Ткаченко С.М., Кучеренко О.В., Перегуда О.О.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «Про районну цільову програму підтримки мобілізаційних
заходів на території Запорізького району на 2019 рік».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

13. СЛУХАЛИ: Про районну цільову програму забезпечення громадської
безпеки і профілактики злочинності у Запорізькому районі, розвитку
матеріально-технічної бази Запорізького районного відділення поліції
Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області на 2019 рік.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «Про районну цільову програму забезпечення громадської
безпеки і профілактики злочинності у Запорізькому районі, розвитку
матеріально-технічної бази Запорізького районного відділення поліції
Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області на 2019 рік».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

14. СЛУХАЛИ: Про районну цільову програму підтримки заходів
територіальної оборони на території Запорізького району на 2019 рік.
Інформує: Макущенко В.О. – керівник апарату районної державної
адміністрації.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «Про районну цільову програму підтримки заходів
територіальної оборони на території Запорізького району на 2019 рік».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

15. СЛУХАЛИ: 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.
Інформує: Авдєєва О.В. – начальник служби у справах дітей районної
державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Райдержадміністрації внести на розгляд тридцять дев’ятої сесії
проект рішення «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».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцять
дев’ятої сесії проект рішення «Про затвердження розпоряджень голови
районної ради».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження щорічних звітів голови Запорізької
районної ради Запорізької області щодо здійснення державної регуляторної
політики та задоволення запитів на публічну інформацію.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.

ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцять
дев’ятої сесії проект рішення «Про затвердження щорічних звітів голови
Запорізької районної ради Запорізької області щодо здійснення державної
регуляторної політики та задоволення запитів на публічну інформацію».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької
області, що планується до передачі в оренду у 2019 році.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцять
дев’ятої сесії проект рішення «Про затвердження переліку нерухомого майна
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району
Запорізької області, що планується до передачі в оренду у 2019 році».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

19. СЛУХАЛИ: 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.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцять
дев’ятої сесії проект рішення «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».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

20. СЛУХАЛИ: 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.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцять
дев’ятої сесії проект рішення «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».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

21. СЛУХАЛИ: 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.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцять
дев’ятої сесії проект рішення «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».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

22. СЛУХАЛИ: Про план роботи Запорізької районної ради на 1 півріччя
2019 року.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко С.М.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Виконавчому апарату районної ради внести на розгляд тридцять
дев’ятої сесії проект рішення «Про план роботи Запорізької районної ради на
1 півріччя 2019 року».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності Запорізької районної
ради Запорізької області з підготовки проектів регуляторних актів на 2019
рік.
Інформує: Решетньова О.Н. – головний спеціаліст-юрисконсульт
організаційно-правового відділу виконавчого апарату районної ради.
ВИСТУПИЛИ: Ломейко В.І.
ВИРІШИЛИ:
РЕКОМЕНДУВАТИ:
1. Зняти з порядку денного тридцять дев’ятої сесії районної ради
питання «Про затвердження Плану діяльності Запорізької районної ради
Запорізької області з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік».
Голосували: за
проти
утримались

8
0
0

Голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я, освіти, культури, спорту
та соціального захисту
Секретар постійної комісії з питань
Законності та етики

С.М.Ткаченко

В.І.Ломейко

УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постійні комісії
з питань законності та етики,
з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту

ВИСНОВОК
22.12.2018

№1

Про стан роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до Запорізької
районної ради у 2018 році
Заслухавши та обговоривши надану інформацію постійна комісія
дійшла висновку:
1. Рекомендувати виконавчому апарату Запорізької районної ради:
1) Своєчасно оновлювати інформаційні стенди у разі внесення змін до
діючого законодавства щодо роботи зі зверненнями громадян.
2) Відповідно до діючого законодавства заслуховувати аналіз стану
роботи зі зверненнями громадян на засіданнях постійних комісій районної
ради.
3) Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства при
розгляді звернень громадян.

Голова постійної комісії
з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, спорту та соціального захисту

С.М.Ткаченко

Секретар постійної комісії з
питань законності та етики

В.І.Ломейко

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постійні комісії
з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту,
з питань законності та етики

ВИСНОВОК
№2

22.12.2018

Про хід виконання районної цільової програми національно-патріотичного
виховання молоді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 27.07.2017 № 8
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти,
молоді та спорту Запорізької районної державної адміністрації Запорізької
області Панічук Л.В. постійні комісії дійшли ВИСНОВКУ:
1. Інформацію начальника
Панічук Л.В. прийняти до відома.

відділу

освіти,

молоді

та

спорту

2.
Рекомендувати
відділу
освіти,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації продовжувати роботу щодо вдосконалення і розвитку
комплексної системи національно-патріотичного виховання молоді у
Запорізькому районі, спрямованої на виховання громадянина-патріота
України.
3. Активно залучати до участі в заходах національно-патріотичного
спрямування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітейінвалідів, дітей батьки яких загинули в АТО.

Голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я, освіти, культури,
спорту та соціального захисту
Секретар постійної комісії з питань
законності та етики

С.М.Ткаченко

В.І.Ломейко

