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УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

ПРОТОКОЛ № 43

16 квітня 2019
Були присутні - 18 депутатів

Головував – Бурма С.І.

ПЕРЕЛІК
рішень сорок третьої позачергової сесії
Запорізької районної ради Запорізької області сьомого скликання,
включених до протоколу № 43 від 16 квітня 2019 року
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№ п/п

Найменування рішення

1
1

2
Про районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування , та осіб з їх числа на 2019-2023
роки
Про внесення змін до Програми підвищення якості та ефективності
виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади
на території Запорізького району на 2019 рік, затвердженої рішенням
районної ради від 21.03.2019 № 4
Про внесення доповнень до районної Програми фінансової підтримки
районної організації ветеранів України на 2019-2023 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 22.12.2018 № 7
Про внесення змін до Програми організації діяльності з надання
соціальних послуг фізичними особами на 2019 рік по Запорізькому
району, затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2018 № 5
Про внесення змін до Програми розвитку освіти Запорізького району на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.01.2018
№3
Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2018
№ 2 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами та доповненнями
Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
25.12.2014 № 9 «Про Програму розвитку галузі молочного скотарства в
сільськогосподарських підприємствах Запорізького району на 20152018 роки»
Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
28.12.2010 № 10 «Про програму реформування та розвитку житловокомунального господарства по Запорізькому району на 2010-2014
роки»
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ПРОТОКОЛ № 43
засідання сорок третьої позачергової сесії Запорізької районної ради
Запорізької області сьомого скликання
16 квітня 2019 року
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м. Запоріжжя
Усього обрано Було присутніх -

34 депутати
18 депутатів

У роботі сесії брали участь голова Запорізької районної державної
адміністрації Васюк А.Г., перший заступник голови Запорізької районної
державної адміністрації Чудеснова С.І., керівники та працівники Запорізької
районної державної адміністрації, її управлінь та інших структурних
підрозділів, керівники підприємств, установ, організацій району та
представники засобів масової інформації.
Головуючий – заступник голови районної ради Бурма С.І.
Заступник голови ради:
Запропонував відкрити сорок третю позачергову сесію районної ради
сьомого скликання.
Результати голосування:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(приймається).
Сорок третю позачергову сесію районної ради сьомого скликання
оголошено відкритою.
Заступник голови ради:
Вніс пропозицію включити до порядку денного сорок третьої
позачергової сесії районної ради 6 питань:
1. Про районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування , та осіб з їх числа на 2019-2023 роки.
2. Про внесення змін до Програми підвищення якості та ефективності
виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на
території Запорізького району на 2019 рік, затвердженої рішенням районної
ради від 21.03.2019 № 4.
3. Про внесення доповнень до районної Програми фінансової підтримки
районної організації ветеранів України на 2019-2023 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 22.12.2018 № 7.
4. Про внесення змін до Програми організації діяльності з надання
соціальних послуг фізичними особами на 2019 рік по Запорізькому району,
затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2018 № 5.
5. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Запорізького району
на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.01.2018 № 3.
6. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради
від 22.12.2018 № 2 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами та
доповненнями.
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Заступник голови ради:
Зауважив, що проекти рішень, відповідно до регламенту, направлені на
електронні адреси та роздані депутатам для їх опрацювання. Питання
порядку денного попередньо розглянуті на засіданнях постійних галузевих
комісій.
Заступник голови ради:
Запропонував прийняти за основу порядок денний сорок третьої
позачергової сесії районної ради.
Результати голосування за основу:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(приймається).
Порядок денний сорок третьої позачергової сесії районної ради
прийнято за основу.
Заступник голови ради:
Проінформував депутатів та запрошених, що 16 квітня відбулись
засідання постійних комісій районної ради, на яких запропоновано включити
до порядку денного 2 питання:
1. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
25.12.2014 № 9 «Про Програму розвитку галузі молочного скотарства в
сільськогосподарських підприємствах Запорізького району на 2015-2018
роки».
2. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
28.12.2010 № 10 «Про програму реформування та розвитку житловокомунального господарства по Запорізькому району на 2010-2014 роки».
Результати голосування за пропозицію:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(приймається).
Заступник голови ради:
Запропонував затвердити запропонований порядок денний сорок
третьої позачергової сесії районної ради зі змінами в цілому:
1. Про районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування , та осіб з їх числа на 2019-2023 роки.
2. Про внесення змін до Програми підвищення якості та ефективності
виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на
території Запорізького району на 2019 рік, затвердженої рішенням районної
ради від 21.03.2019 № 4.
3. Про внесення доповнень до районної Програми фінансової підтримки
районної організації ветеранів України на 2019-2023 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 22.12.2018 № 7.
4. Про внесення змін до Програми організації діяльності з надання
соціальних послуг фізичними особами на 2019 рік по Запорізькому району,
затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2018 № 5.
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5. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Запорізького району
на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.01.2018 № 3.
6. Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради
від 22.12.2018 № 2 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами та
доповненнями.
7. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
25.12.2014 № 9 «Про Програму розвитку галузі молочного скотарства в
сільськогосподарських підприємствах Запорізького району на 2015-2018
роки».
8. Про зняття з контрольного терміну рішення районної ради від
28.12.2010 № 10 «Про програму реформування та розвитку житловокомунального господарства по Запорізькому району на 2010-2014 роки».
Результати голосування в цілому:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(приймається).
Порядок денний сорок другої сесії районної ради затверджено.
Ломейко В.І. – депутат районної ради
Вніс пропозицію щодо проведення пакетного голосування з питань
№ 2 - № 5 включно, № 7, № 8.
Заступник голови ради:
Від депутата районної ради Ломейка В.І. надійшла пропозиція щодо
проведення пакетного голосування з питань № 2 - № 5 включно, № 7, № 8.
Результати голосування за пропозицію:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(приймається).
Заступник голови ради:
Запропонував обрати лічильну комісію у складі 3 чоловік для
підрахунку голосів при прийнятті рішень.
Результати голосування:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(приймається).
Кількісний склад лічильної комісії затверджено.
Заступник голови ради:
Висунув пропозицію обрати до складу лічильної комісії Ломейка
Володимира Івановича – депутата районної ради, Кучеренко Олену
Володимирівну – депутата районної ради, Жагла Олександра
Володимировича – депутата районної ради.

Результати голосування:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(приймається).
Персональний склад лічильної комісії затверджено.
Лічильна комісія приступила до роботи.
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Заступник голови ради:
Висунув пропозицію затвердити регламент роботи сесії. Надати для
інформації по першому та шостому питаннях – до 10 хвилин, для проведення
пакетного голосування – до 5 хвилин, для виступів – до 3 хвилин, для довідок
– до 3 хвилин. Запропонував пленарне засідання сорок третьої позачергової
сесії районної ради провести за 1 годину без перерви.
Результати голосування:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(приймається).
Регламент роботи сорок третьої позачергової сесії районної ради
затверджено.
1.СЛУХАЛИ:
Про районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2023 роки.
ДОПОВІДАЛА:

Авдєєва
Алеся Валеріївна

- начальник служби у справах
дітей райдержадміністрації

ВИРІШИЛИ:
Результати поіменного голосування в цілому:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(результати поіменного голосування додаються).
Рішення № 1 приймається (додається).
Заступник голови ради:
Проінформував депутатів про проведення пакетного голосування за
проекти рішень з питань № 2 - № 5 включно, № 7, № 8 (нумерація питань
надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому).
ВИРІШИЛИ:
Результати поіменного голосування в цілому:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(результати поіменного голосування додаються).
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Рішення № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8 приймаються (додаються). Надається
фактична нумерація рішень.

6.СЛУХАЛИ:
Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 22.12.2018
№ 2 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами та доповненнями.
ДОПОВІДАЛА:

Борисенко
Ангеліна Геннадіївна

начальник
управління
фінансів райдержадміністрації

ВИРІШИЛИ:
Результати поіменного голосування в цілому:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утрималися
-0
(результати поіменного голосування додаються).
Рішення № 6 приймається (додається).
ВИСТУПИВ:
Васюк А.Г. – голова Запорізької райдержадміністрації.
Заступник голови ради:
Проінформував депутатів та запрошених про те, що всі питання
порядку денного, які вносились на засідання сорок третьої позачергової сесії
районної ради сьомого скликання, розглянуті.
Висунув пропозицію закрити засідання сорок третьої позачергової сесії
районної ради сьомого скликання.
Результати голосування:
за
- 18 депутатів
проти
-0
утримались
-0
(приймається).
Засідання сорок третьої позачергової сесії районної ради сьомого
скликання оголошено закритим.

Заступник голови ради

С.І.Бурма

