звIт
про роБоту рдйонноi,лдмtнlстрдцti
зАпорIзькоi MIcbKoi г,лди
IIО ВОЗНЕСЕНIВСЬКОМУ РАЙОНУ

зА 2020 PlK

Робота районноi алмiнiстраuiТ ЗапорiзькоТ MicbKoi ради по Вознесенiвськом1,
району всдеться вiдповiдно ло КонстиryчiТ Украiни, Закоuу Украiни (Про мiсцевс

в

yKpaTHi,,. норм a,l и вно- пра воВих i
розлоряlчих aKliB вищич
органiв влади та Положсння про районну алмiнiсrрачilо ЗаtlорiзькоТ MlcbKoi
рlL.tи tlo
самовпяJуваннЯ

Вознесенiвському. !нiгtровськопrу, Заволськом1,.

Ком) Hapcl,Koм).

ОлексанлрiвськомУ. Хор,tицькому. Шевченкiвському районч, заlsсрдженоlо

рirленняпл MicbKoi ради вiд 30.09.2020 Ns 3З.

Районна адмiнiстрацiя MicbKoi ради по Вознесенiвському райOну забезпсчус
комплексниЙ соцiально-економiчЕий розвиток раЙону та реалiзl,с лелегованi
mricbKoto радоtО повноваженнЯ у визначеUих законодавсl.вом сферах чttравлrннл,
.Щiяльнiсть районноТ адмiнiстрацii направлена tla забезпечеttня тr pea"rilatliю
гtрiоритетних напрямкiв у сферi яtитлово-комуныIьного госIlодарства. соцiаlьно
кульryрного розвитку, пiдприсмництва iторгiвлi, викоIlання соцiальних ttрограм.
зберелtення iстори.rних мiсцевих традицiй, пiдтримання стабiльноi сlслiльнополiтично'l сиryачii в районi. На виконапня розпорядкення голови Запорiзьксti
обласноi дерrкавнОТ алмiнiстрачii вiд 17.05.2019 Nч265 <Про порядок контролю за
з/]iйсненням органами мiсцевого самоврядування ЗапорiзькоТ обласli дслеговани\
повноваженЬ органiв виконавчОi влади> вiддiлом органiзаltiй Hoi ,r а кадровоi
роботи
райоlllIоi адчiнiс,lрацiТ мjсы,о]' раlИ Лроана"!irовано в це)ка\ ьоvпеlенцii llUряJок
викоIIанЕrr заходiв в частинi лелегованих повновая{еIIь за 2020 piK BlJtlt)Bi,ltlo до
Закону УкраiЪИ <Про мiсцсве самоврядування в yкpaiнi) (c.1,27-38) та налано
у]агал ьнен и й tBir мiськвиконкr,ч),
незвоrtаючи на тимчасовi обмеr(ення, якi було заllроваджено з метою
зупинення гостроi респiраторноi хвороби CovID-19 спричиненоТ KopoHaBipl coM
sARs-cov-2, у Вознесенiвському районi не залишено без уваги знаменнi подii та
вiдзltачено пам'ятнi дати, 15 лютого, з лотриr,lанlIям протиепiдеrtiчниr захо,tiв.
керiвниц гвопл районноi адмiнiстраltii пл iськоi рали по Вознессtl iBc ы<омr
рJиоtl\ BJ,l(r
участь в уроrIистому мiтинry з нагоди Зl-т рiчrtичi з дttя вивеjtення вiйськ з
Респуб,,riки Афганiстан та вшановано пам'я.l.ь загиблих пок,lаданнrl! KBiTiB на Алсj
'l'рудовоj Слави
до rlам'ятника (Воiнам, загиблим в Афганiстанi ,ta iнших локальних
вiйнахr. В КЗ <<ПК <Титан> вiдбулися урочистостi, присвяченi .Щнкl вшанчванl,ля
учасникiв бойових дiй на територii iIlItIих держав 1а З l-й рiчницi виведення вiйськ з
Республiки Афганiстан,
20 лютого райопна адмiЕiстрацiя MicbKoi ради tro Возttесенiвськом)
район}
прийняла y.Iacтb в л,tiтинry на Майданi Героiв до Дня ГсроТв Небссноi coTHi,
2l серпнЯ вiлбулосЯ урочисте вiлкриТтя MeMopia:rbHoI доtUки Петру
Павловичу Ребру на фасалi будиЕку ле BiH ;\,1ешкав протягом 55 poKiB, Проведено
урочистий захiд з наголи свяl,кування Дня Ilрапора Украiни та |llя Незаtеяlltостi
Украiни З вруtIенняМ Почесних вiдзнак районноi адмiнiстрацii ЗагtорiзькоТ viськоi
ради по ВознесеII jBcbкoмy району <За слрияпня розвитl(у BorHcccHiBcbKtlt u
раЙону).
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14 rковтня з нагоди святкування Дня MicTa та
f]ня визволення MicTa Запорirrtя<я
,
вiд нацистських загарбникiв керiвницr во райовноТ адмiнiстрацiТ
урочис t о привiгало
ветеранiв-визволителiв врученнялl лам'ятних поларункiв, З нагоди
!ня захисника
Украiни за сумлiнНе виконаннЯ слуrкбово-бойових завдань по oxopuнi tliлicHL,cTi та
дерr(авного cyBepeHiTeTy в Схiдних регiонах держави l'рауотами районноi
алмiнiстрацii MicbKoi рали було вiдзllачено вiйськовосllуяtбовr{iв BiйubKoBtl'i часгини
З029 Нацiонально'i ГварлiТ УкраТни,

. .3 .рудr" до МiжнаролноГо дня людеЙ з iнваliднiстю.

раЙонноtо

алмiнiстрачiскl MicbKoT рали передано пам'ятлri Подарунки Запорiзькiй грЬма,rськiй
чiськiй асоцiаllii ба r bKiB дitей-iнвалiдiв ta iHBa ti:iB з лиr инс,l ва ,,Надiя,,,
23 грулня вiлбу,пося нагородii(ення ttереможцiв канк)рс) по виI.отов-rIеннtо
новорiчних irрашоlс дrя районноi ялинки.
В цьому роцi заклалами 0свit.и Вознесеttiвського райоtш вiлзначсttо tовi:lейпi
26
лиСтоцада 30-та рiчниця вiд Дня засtryвання Заttорiзького JiцсIо кЛогос>.
;]аr'и:
колектив лiцеlо вiдзtlа.tено Подякоlо районноi алмiнiстрачii Micbкoi
ради по
Вознесенiвському району, 2 fрудня проведено урочистий захiд з наголи !ня
заснування Запорiзькоi заfапьноосвiтньоТ школи 1-III стл,пенiв Л!20 еко]lогiqного
профiлrо. Запорiзькоl li\4Ha,li'i NчJ7. Зlпорilькоi'riмназi] ,N,l Jа, litп.,pi,bKoi Ii\lHaJii
<Контакт>. За багатор iчну сумл illHy працю педаtогiчнi колсктиви бчjIо IIагороджеIlо
Подяками районноi алмiнiстрачiТ MicbKoi ради tlo ВознесенiвськоNл),
рilЙOн.\
ВоlнесенiвськиЙ раЙон - ценlрilльНий район vicla Зrпорiж,кя. ЯКий сл\ry,
лрикладоN! в органiзачi'i благоустроlо. санiтарнtrго сlан).
)три\Iання територiй в
В
виконано
цьоIlу роцi
плани з лолiпшення органiзаrtiйпих- робiт rro
раЙонi.
caHiTapHoMy утриманнЮ територiЙ та ефективноi експлуатацii lкитлоuп.о tРопл1,.
озеленення, створенвя мiсць вiдIIочинку для громадян. tlo догпяду за iри]\,lання]\,! та
у
peмoHToNI плалих архiтекrурних
TporyapiB
дорiг.
та
лiшохi,lних
форм,
дtrрiжок, Так.
2020
бу-rrо
у
роцi
укllадено доI,овори: <На утилiзачiю смi.1.1я та ловоJ}ксtILlя .}i
спriтrялл> (послугИ з вивезеннЯ .l.a захороцення твердих лоб1 ttlвих Riдходiв), обсяг
IIаданих послуг склав 945 .t., (Збирання бсзпе.tних вiдходiвD обсrl ]locJlyl,cк]laB
492 575,00 м2, <Утримашня внутрiшньоквартальних тери rорiй-]бирання безпечлих
вiлходiв,. обсяt лос.t1 t cK.taB 403 470,00 v2,
таколt, було ук,lадеLlо доl овори з пiдрядtlими органiзаlliями на послуги з
(Утримання внутрiшньокварrальних,tсри.rорiй-вивезснIlя Jlистя)) обсяг
робil ск-qав
1255 т; <Уr,римання вltутрiшньо кварта]Iьних територiй-вивезення гiл;tя,. оосяt
робil склав З15,2 т.
IJa дитячих,га спортliвних маЙданчиках, буJIо
розпочато роб()1у ]j ltоl.очIIого
ремонry елементiВ дитячих та спортивних майланчикiв, виконано робоlи на l75
,

олиниl{ях елсментiв конс.грукrliй.

У

2020

роцi

активно лроводиЛися роботи uto;lo лiквiлачiТ аварiЙно
небезпечних ,,IepeB. За звiтний перiол виконано обрiзку аварiйно-rrебезl tечпих
дерев
у кiлькостi l96 сrдиниць, rta внутрiшньоквартаiьних територiях обрiзано 32l lepeBo,
Видаqено аварiйltо-небезпечнi дерева у кiлькостi 121 одиниltя, Зе-tенi ltacarl)ttcllIlя
N,Iають велике значення длЯ екологiчного стану Вознесенiвськ()г0
район), то_\а)
пiдряднi компаlrii системно виконуlоть роботи по кроIIуванню та видалеIIню

небезпе.lних дереВ, також в районi бУло висалжено 62 оДиницi хвойцих rtо}riд дерев,
Значну уваry в 2020 poui лриJiлено вiдноrutrнню _lupu)Ktlbo1.o llокритl.я, в
плеlttах фiнансування було виконано поточниЙ
ремонl. \lетодолt вijlсиttкl.t
внутрiruньttвартальнttх дорiг лриватного сектору. а по
райоII\ ]al.ajlo]\! 81,IloНallo

з

ремонт 1З204,00м2 внутрiшt.tьоквартапьних дорiг" вiдремоltтоваtlо 6370,00

п,l'

TpoTyapiB.
Прове,]lено роботи по боротьбi з карацтинними рослинами пtеханiчниrt
illетодом у Tolly числi на <бiлих плямах) загаJlьною llлоцею з урахуванням KpaTHocTi
lra l06,7979 га, фiтоценотичним метолом на площi l 435 пл],

з

рiшенrtям ЗапорiзькоТ MicbKoi ради вiд l9.I2.20]8 N!5l (Про
затверл)l(ення Програми <Фiналtсування JaxtlJiB J 1ератиJJtti'i вt.rкритих стаuiй та
дезiвсскцii аrlофелогецних водой)4ищ м,Запорiжlttя на 20 [9-202l рокиt, та вiдповiJно
до розпорядженця оДА вiд 29 11,2017 Nч 64l <Про заходи цодо профiлактиttи

Згiдно

зооантроllонозних i трансмiсивних захворювань на,гериторiТ Запорiзькоi областi> у
Вознесенiвському райоlti проведено роботи по дератизацij вiдкритих стацiй плоtцеtо
бiля 46251 1,00M2, та дезiпсекцiТ анофелогенних водойi\,lиш па тери,горi'i 24га"2разrr
по 12 га. ВикоIIаIIо роботи з гербiчилноi обробки 3000 олиttиtп, порослi.
Вознссснiвський район - це алм iH ic гративttо-;tijlовий. у ле якjй Mipi
iндустрiальrrий. ryристичний, науково-культурний, чентр MicTa Запорiжлtя, BiH ;utac
пrоryтню iнфраструr(rуру сочiальних та комерцiйних об'скt,iв. Tyl рU]lашUванi
парки, рекреацiйнi зоIIи загilr]ьномiського значення. На територiТ райоrr1
знаходиться перлина природного запrrвiдника. уttil<альнlt llам'ятка кульryри та
icTopiT Украilrи - ocTpiB Хортиця. На ocTpoBi розтаIIIоsаIlо Наttiоналыtий заповiдник
<Хортиця>, iсторико-культурний цеIIтр (Запорозька Сiч). музей ЗаlIорозького
козаIlтва, ](iнний геа-гр <Запорозькi козаки>l, МунiципаJlьний 1еагр--Iабораlорiя
<Vie>, санаторi1'-профiлакторii, бази вiдпочинку, Загаlьна площа райuн\ (lановиlь
50,78 Krr,r2, в районi знаходяться п'ять площ: Профспiлок. Фсс,гивturьна. Май,{ан
Героiв, Маяковського та Поляка, два l]роспекти| Соборний - R ме)](ах рilйоll) та
Маяковського, три бульвари: [{ентраrьний, Гварлiйський. Шевченка, вiсirtлеслt
дев'ять вулиць, шiстнадчять провулкiв, Набереlttна магiстра,,lь в меr(ах район). п'я гь
trаркits lulоцею 38,3 га. три алсТ та l0 cKBepiB rurощею l5,0 га.
Аttтивну робоry щодо дотриNlання trрави.rr бrrагtlустрою та збсреr(сIJня
охайного вигляду району прово.tи гь вiд,Liл eKoHo]!liLlнola розвrlтку l,a
rliдприсмництва районttоi алмiнiстрацii Micbкoj ради. У 2020 роui особ,rlива уваг.r
гtридiлялася виявленню 1,а знищенню (нарко-графiтi). Суб"скrам t,осlIоларювання
IIа об'сктах, яких було зафiксовано (розмальовки), надано понад 200 листiв
повiломлень щодо необхiдностi прибирання прилеглих,lери ropiri,га 1, t ри пtання Тх в
палеiкному caHi гарнопrу cTaHi,
Протягом року вiдбулось 50 рей:riв, обсl,сжсно 2900 об'ск,r,iв. зIIltщеllо tIolIa,,t
4000 надписiв та малtоllкiв графiтi,
Продовжусться робота щодо лемонтажу нсзаконно розташованих l,а
в(lановленllя ,lиvllасових спор}д новоrо архетипl вiлповiлtlо до Rимоl коttuепttii
<Код MicTa>. Про,гrtгом року на територii району було демон,I,овано 14 об'сктiв,
raMiHeHo J0 lи\Iчасови\ споруд на новий археlип
Пговеден() 56 реЙлiв шоло лiквi:ацiТ topt iвлi 1 нсвсtан,lв,tсних viсцях. taK
звана <Стихiйпа торгiв,,tя>,
З рtетою запобiгання поширенню гостроj респiраторноТ хворOби COVID- ]9 у
наutоv5 районi cIBopeнo мобiльн) lр)пу до якоi RклIочено предсlавllикiR Riл,,liл)
економiчного розвитку та пiдприспttlицтва районноТ a,tMiHic,l,paцii для здiйснення
перевiрок суб'€ктiв гослодарIовання, що знаходяl,ься у Возпссснiвськом} районi.
Метtlю перевiрок було дотрималlня суб'скгами госtlодарк)вання вс,ганов]tених вимоI,
функцiонування в умовах алаптивноlо карантину. а caNte _ IlосilllIя ]ахисних Nlacoк.
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дотриманця соцiальноТ дистанцii, здiЙснення визначеIIих захолiв дозiнфекl(i'i, Так за
перiод з |1.0З.2020 по З1.12,2020 мобiльноIо фулою здiйснено: I57 рейлiв,
обстежецо 2669 Qб'скти загмьного користування, За результатами рейдiв складено:
21проrоколзаст. 152 про порушення в сферi бltаr.оусrрою: 2l9 aK,r iB. ,105 ;toBi,lilti
про пор)шення санil,арно-liгiснi,Iних iсаttirарно-прlllиепl,,lемitIни\ ttравил i ttopM
лротоколiв за ст, 42- 59 КУпДП; 1 протоко.Jl за ст. l88/Il _ щоло нсвиколtання
приписiв rтостанов, щодо гlопереднiх перевiрок: 14 лротоколiв за ст, 44-] - про
порушення llравил uloJo l(аранlину людей,
lIри районнiй а2rмiнiст1,1ацiТ веде лiяльнiсть тендерний коплiтет. Ilротяголl рок1
проведено 207 засiлань. ук,,1адено З2 договори, lнформацiя ltpo зак1 ttiB,ti t
вiдкритою i висвiтлtосться на веб-порrалi Уповлtоваженого opiaHy ] llи,l.ань
закупiвель (рlоzоrrо.gоч.uа).
У 2020 роцi вiдбу,lися MicueBi вибори. Для органiзацii виборчого процесу в
умовах карантину llередувала кропiтка робота вiллiltу органiзаttiйllоi та \а.lрuвt)I
робоtи. cloco8|Io маtерiалыtо tеrнiчноtо оснашення виборlIи\ ,lj.ILl||lU|.. (a\l, ,iп
спрямованих на заttобiгаtlttя поширенню госr,роi рссrliраторноi хвороби covID-l9
ссрел виборцiв та членiв виборчих коNliсiй.
Виборчий процес пройшов без HapiKaHb, вибори вiлбулися зIiдно чинttoго
законодавства.
Вiдповiдно дtr Закону Укра'iни <[lpo органи caMotrp t ан iзацii населення,, 1
Вознесеrliвському райопi вiдбулися вибори до lIерсоIIалыlого ск,tаду булиtlковtlх
та квартальних KoMiTeTiB, В районi створено З5 0рганiв самоорl.анiзацiI ttаселення, з
llи\ 8 квсртальни\ ta 27 бl:rинкович KovitetiB,
Районца адмiнiс,грачiя MicbKoi ради здiйснк)(] робоry з органами
самооргапiзацiТ населснIIя вiдповiлно до Конституцij Уttраiни. вилlоt Закilltitl
Укра'iни <Про мiсцсве самоврядування в YKpa'iHi), (Про органи cabtt,lrpгirHiзatlil'
населення).
З метою забезпе.tення розвитку громадськоi iгliцiативи, самостiйного рiшеннл
населенням питань соцiально-економiчного розtsитку району вIJJiлом
uргаttiзаuiйноi t а калровоi робоt и районноi a:vitric tрацii ц,,кваг ta,l t,tto llHa lil) l Iь(я
дiяльнiсть оргаl.tiв саллоорганiзацii населення на ltiлставi звiтiв t o;tiB будинкових та
квартальпих комiгетiв.
Розпорядrкенням голови районноi адмiнiстрацii MicbKoT рfulи. як гоповного
розtIорялника бюлжетних коштiв згiдно з мiською [lрограмоrо пi:lтримки дiяльностi
органiв самоорганiзацiТ населення мiйа Запорir(Iu, надасться фiнансова ttiдtрипtка
квартальпим i будинковим KoMiTeтaM району,
Ila почаTку року вiллiлом органiзацiйноi та Ki],LPatsol робоlи райоllвоi
адN!iнiстрацiТ органiзоваtrо проведенIlя консультативIlо правових зl,стрiчей з
населенням MicTa. Але зваr(ак]чи на залровадження карантинних обмежень

консультативно-правовi зустрiчi, за для зручttостi Iромадян, проводилися ),
телефонному реlкимi, у соuiаt_льнiй MepelKi Facebook Eia сторiнцi районноi
адмiнiстрацiТ Micbкoi ради по Вознесенiвському району розмittlене оголошення про
наданIlяконсультацiйвдистанцiйномrрелсимiзавiдп(lвiлни\Iинl)\IераN,tи,[еfсфоIl'R.
У такому формагi коIJсультацiй надано lб особам,
З метою розкритгя значення с.jIужби в оргаtlах мiсцевого саi\,roврялуваllня.
прозоростi дiяльностi посадових осiб мiсцевого самоврядування llровоllиlься
iнформування Ilаселення Mieтa через засоби масовоТ iнфорrrачi'i. Постiйно надасться
iнформачiя на офiцiйний портtt_п ЗаttсlрiзькоТ Micbкoi влади. на яко]!1ч всебiчно .l.a
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висвiтJIюсться робота с-l,руктурних пiдроздiлiв раЙонноj адмiнiстрацiТ MicbKoT
ради. Районна адмilliстрацiя Micbкai ради мас свою cтopillK) } соlliаjlьнiй NJepeжi
(Фейсбук)).
11овно

вiддiлом органiзацiйноi та калровоi роботи районноi алмiнiстрацii Micbkoi

ради забезпечено ведеIIня вiйськового облiку вiйськовозобов'язапих iпризовникiв
вiдповiдно ло Закону Украiни (Про вiйськовий обов'язок iвiйськову сlrужбу>.
згiдно розпорядлtення голови районноi алмiнiстраrri'i llicbkoi ради по
Вознесенiвському райоrrу вiл 06,0З,2020 ЛГ992р (зi ]NIiнами) особови\! ск,,lадо]\l
Центрапьного об'€дяаного районного териtорiiiпьцоIо LIeH гр) Kt,Nlll]leкlyBaIlHя l.а
соцiально'i пiдтримки м. Запорiжжя в)l(и.го певнi ]аходи щOло призоtsу на c-IpoкoB}
вiйськову службу у жовтнi-гру,ttti 2020 року гроNlалян YKpaiнlI чоJlовiчо'i сг.lтi. якиIl
до дня вiдправки у вiйськовi частиIlи виповнилося 18 poкiB i яtti не маюlь trpaBa на
t]iдстрочку вiд призову tIa строкову вiйськову службу. Bci заllланованi .]аходи lлодо
opl анiзацii та IIроведснця призову на строкову вiйськову службу восени 2020
року
викопаIIо,
Вiддi,пом органiзацiйноТ та кадровоi роботи районноТ а]:{мiIiiстрацii rticbKo'i
ради вжи,гтi заходlr. щодо формування списку присяжних дJя Ордlttс,нiкi,tзчвського
районного сулу м, Запорilкжя та змiн ,,to них. вiдповiдно ло сг,64 ЗакоIlу Украiни
(Ilpo судоустрiй i стаryс суддiв> вiд 02,06.2016 Ml402-VIIl,
Працювати в органах мiсцевого самоврядування це - почесна j вiдловiLа,tьна
пriсiя, яка lloкjlиKaнa полегшити життя людей, вирiшувати ltагальнi проблеми
мешканцiв, якi зверну,.lися за допON{огою.
Ilрийняття па слуr(бу в органи мiсttевогLl саNlовря..t) RаIllIя. просYвання по
слутсбi посадових осiб районноi адп,tiнiс.[рацii MicbKoi радrl 1.а веJспlIя робо.ги з
кадра\rи здiйсню€ться вiлtlовiдно до вимог Законiв УкраIнп (Про с,l),тбJ в оргаLlах
мiсцевого сапlоврядуваннr)), <Про запобiгання корупцii)), <Про очиulення вltади>.
чиIIлlого -Фудового законодавства та вiлловiдцих нормативних aKTiB,
У 2020 роцi ло районноi адмiнiстрацii Запорiзько'i b,licbKoi ра.tи по
Вознесенiвському району призначеЕо 2 особи: на коttttурснiй ocHoBi l лtодина; ttiс,tя
лрохолr(снIlя ст кування - I посадова особа. Звiльнилося 2ltосадtlвi особи, З ue,tокl
улосковаленн-rl оргаltiзаttii lliдвищення квалiфiкачiт поеадоRих осiб вiддirоlI
оргапiзачiйноi та кадровоi роботи район Hoi a.rbr iHic грацiТ м iсысоi раlи зпiйсIIlосться

системаIичЕl{й аныriз пiдвищення квалiфiкачii посалових

осiб

районноТ

адмiнiстрацii MicbKoi ради. за звiтнiй перiод посаловi особи райоllllоi адмiнiстраuiТ
заrlорiзьttоi плiськоi ради Ilo Возпесенiвському району гlроходили навчання у
ЗаtlорiзькомУ центрi перепiдготОвки i пiлвищеrlпя кваriфiкаrtii праIliвtlикiв оргаlliв

уiсцевоt О саvовряд) вання. ксрiвltиltiв _l(р)кавних
гtiдприсп,rств, ycTa[IoB та органiзацiй. ч навча,rIыJо-ме,годичtlол,t1' цегttрi цивiлt-ttого
захисту та бсзпеки яlитгсдiяльностi. на HallioHa_jlbHiй оtlлал'tн - п;rа,rфорп,ri з rtифровоi
граNlотностi (Лiя. Цифрова ocBiTa> MiHicTepcTBa цифровоj трансфорvuцi],
Вiддiлол,r ведення ./[ержавного ресстр1,, виборчiв районноТ аlьtiнtстрацii, в
Jepn{aBHnT

влаlи. optaHiB

автоматизованiй iнформачiйно-телекомунiкацiйнiй сис-lеп,li проведено 12
щомiсячних перiодичних поновлень бази даних !ержавного реестру виборцiв.
Пiдtоtов.rено la виконано б]0 накаtи началl.ника вi_uiлr пго пltесення l\tiH _l,,

персон&пьних даних виборцiв. Прийнято та вiлпрацьовано 282 заяв.l.u зuпиtiв що.]о
персона,пьних даних виборцiв. Налано вiдповiдi на 475 заtlи,tи УДМС Украiни в
Запорiзькiй областi,
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Фахiвцями вiллiлу алмiнiстративttо_правовоТ роботи пос,liйно здiйснк)сться
контроль за дотриманням норм законодавства Укра'iни. надае.гься правова доламога
у пiдготовцi матерiапiв, на пiдставi яких гоц ються роJлоряд}(ення голови районноТ
адмiнiстрацiт. Прачiвники вiддiлу гоryвали вiлповiднi матерiапи л]lя сулових
розглядiв та I]редставляли iнтереси районноi алмiнiстрачiТ пriськоi ради. а TaKortc
Запорiзчкоi viськоi'рали. 1 335 сlлових ]асiдання\.
спiльно з правоохоронними opt анами здiйснtосться коорлинацiя та контроль
за дiяльнiстто громадських формувань. У Вознесенiвському
районi зарессгровано li
цlомадських форМувань з охорони гРомадського лорядКу та дер}кавного кордону, За
подання\,l tсерiвникiв громадських формувань з охорони гроl,уlалськtll о llорялкy
lliдготовлеяi розIlорядження та вида|Iо 104 посвiдчqпня членам l
ро[,tадських
формувань, Згiлно звiтiв керiвникiв t ромалських форлtувань з охорони l.ромадсы(оt о
порядку та державцого кордону, за 2020 piK спiльно з працiвllиками нацiоltальноI
полiuii було здiйснеlIо З82 рейди по територii Вознсаеfiitsського району, За
учасrкr
членil] грамадських формувань було затримано 82 особи за пiдозрою
вчинснtti
1
адмiнiстративних, кримiнальних trравопорушень. скла;tеlrо I7 протокоltiв лро
адплiпiсr'ративнi llравопорушепIlя Та рOзкрито 7 з.цочиltiв.

Визнача_jlьниNl налрямкоМ роботи районнtli a;-tMiHicTpauii с:
робсlга зi
зверненнями громалян в районнiй алмiнiстрацii постiйно здiйснtоrоLься заходи iз
задоволення потреб i запитiв мешканцiв району.
ця робота ведеться вiдповiдно до Закону Украiни (про звернення t.ромадян)))
Указу Президента Украiни вiд 07.02.2008 N9l09/2008 <Про першочерловi зaxo,1lt
Щодо забезпечепня реалiзачii та гарантYвання коIlсти,tIцiЙIIого lIpaBa lla ]вернеlIпя
Jt, орГанiв lep}l(aBHoT 8.'lаJи t а opt aHiB \,tlсцевоl о са\4(lвряд) ванняl,,
У 2020 роцi ло раЙонноi алмiнiстрачii lticbKoi ради по Вознчсенiвськом)
району надiйшло l283 письмових та усцих зверяень громадян. Кiлькiсть tромадян,
що зверну]Iися склапа 2З60 особи.
За видами звернеrrь, визначених Законом Украiни <l lpo зверltення гролlа,lян>.
,ломiнують заяви (клопоlання) l279. скарги 4. iIрOлозицij Bi,lc! t.Hi, За xapaK,tcptlпt

tlитань. щО лоруцуваJlи громадян у зверненнях до раЙонноi а],lNIiнiс.грацii
прiориrстгlими, як i ранiше, зiцишаютьсrl питання, lцо nuncn or, до aфaр"

ко[lуlIальногО господарс,l.tsа (питання благоустрою, санiгарного c,taHy територii
раЙону) 600 вiл загаrrьно'i кiлькостi зверлlень, На ,lpylovy rliсцi гrо Ki-ltbKogti
зверIIень громадян питання. Iцо вiдносяться до сфери житлового l осllоларства з67
вiд зага]rьноI Ki-,lbKocTi звернень.

Протlвiтання Вознесенiвського райану це - кропiтка. налоjIсглива, щоденна.

робота.

Засц пttик t u,rови райоltноi' aлvirticr partii
\4IcbKol рали по BolHeceнlBcbKoMy
району
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