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ЗВІТ  

ПРО РОБОТУ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ПО ВОЗНЕСЕНІВСЬКОМУ РАЙОНУ  

ЗА 2021 РІК 

 

Робота районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району ведеться відповідно до Конституції України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-

правових і розпорядчих актів вищих органів влади, Положення про районну 

адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, 

Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, 

Шевченківському району, затвердженого рішенням міської ради від 

23.04.2021 № 75 та відповідно до регламенту роботи районної адміністрації 

Запорізької міської ради, затвердженого розпорядженням голови районної 

адміністрації міської ради від 17.06.2021 №323 «Про регламент роботи 

районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському 

району».  

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної 

адміністрації від 17.05.2019 №265 «Про порядок контролю за здійсненням 

органами місцевого самоврядування Запорізької області делегованих 

повноважень органів виконавчої влади» проаналізовано в межах компетенції 

порядок виконання заходів в частині делегованих повноважень за 2021 рік 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ст.27-38) та надано узагальнений звіт міськвиконкому. 

Незважаючи на тимчасові обмеження, які було запроваджено з метою 

зупинення гострої респіраторної хвороби СOVID–19 спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, у Вознесенівському районі не залишено без 

уваги знаменні події та відзначено пам’ятні дати, організовано проведення 

святкових заходів. 

Так 12 лютого - проведено зустріч з учасниками бойових дій, членами 

районної організації Український Союз ветеранів Афганістану. З нагоди 32 

річниці виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан, 

Почесними відзнаками «За сприяння розвитку Вознесенівського району» 

нагороджено представників районної організації Український Союз ветеранів 

Афганістану. 

05 березня - напередодні Міжнародного жіночого дня районна 

адміністрація міської ради привітала жінок Фонду соціального та правового 

захисту сімей військовослужбовців, які загинули у мирний час, вони 

отримали пам’ятні подарунки. 

26 березня - до Дня Національної Гвардії України районна 

адміністрація міської ради привітала військовослужбовців військової частини 

3029 Національної Гвардії України з 7-ю річницею створення та вручила 

Грамоти районної адміністрації військовослужбовцям та їх командирам. 

30 березня - організовано привітання з 60-ю річницею з Дня відкриття 

ДНЗ (ясла-садок)№6 «Капітошка» Запорізької міської ради Запорізької 
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області та нагороджено колектив закладу Грамотою районної адміністрації 

міської ради по Вознесенівському району. 

26 квітня - в день вшанування учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС ліквідаторів було нагороджено Почесними відзнаками 

«За сприяння розвитку Вознесенівського району». 

07 травня - проведено зустріч з колишніми в’язнями концтаборів, які 

знаходяться на обліку Вознесенівської районної організації Ветеранів 

України та на згадку з побажаннями міцного здоров’я та благополуччя 

представники районної адміністрації вручили пам’ятні подарунки.  

07 травня - напередодні Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні керівники районної адміністрації міської 

ради по Вознесенівському району зустрілися з ветеранами Вознесенівського 

району, а 08.05.2021 - на Алеї Бойової Слави у День пам’яті та примирення 

відбулася урочиста церемонія запалення «Вогню пам’яті». 

09 травня - з нагоди святкування Дня Перемоги у Вознесенівському 

районі біля пам’ятника льотчикам-авіаторам відбулась зустріч з 

ветеранською організацією ветеранів України Вознесенівського району. 

12 травня - голова районної адміністрації міської ради по 

Вознесенівському району Віталій Лисенко спільно з депутатським корпусом 

привітав колективи медичних сестер КНП «Міська лікарня № 6» ЗМР, КНП 

«Міська лікарня № 10» ЗМР, КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої 

допомоги» ЗМР з Всесвітнім днем медичних сестер. 

01 червня - відбулися урочистості, присвячені 27-ій річниці з Дня 

створення Військової частини 3029 Національної гвардії України. 

військовослужбовцям вручено Грамоти районної адміністрації Запорізької 

міської ради по Вознесенівському району. 

01 червня - до Міжнародного дня захисту дітей в районній 

адміністрації міської ради по Вознесенівському району пройшла виставка 

творчих робіт, вихованців гуртка «Веселка» Центру дозвілля дітей та 

юнацтва Вознесенівського району. 

15 червня - у Парку Трудової Слави районною проведено 

інтерактивний захід для дітей «Веселі старти» присвячений Міжнародному 

дню захисту дітей. 

15 червня - в КЗ ПК «Титан» проведено спільний урочистий захід 

присвячений Дню медичного працівника. 

22 червня - біля пам’ятника «Скорботній матері» керівництво районної 

адміністрації взяло участь урочистому покладанні квітів на знак вшанування 

загиблих у Другій світовій війні. 

22 червня - у День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої 

Світової війни в КЗ «Палац культури «Орбіта» відбулась зустріч ветеранів. 

Керівництво районної адміністрації міської ради по Вознесенівському району 

вшанувало ветеранів, які відстоювали перемогу, Грамотою районної 

адміністрації міської ради. 

02 липня -  організовано та проведено міжрайонний захід для районних 

ветеранських організацій «Екскурсія на теплоході навколо острова Хортиця». 
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12 липня – проведено спільний благодійний захід районної 

адміністрації міської ради, з департаментом культури і туризму міської ради 

та КЗ «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка» - показ мультфільму для дітей, 

сім’ї яких опинились в складних життєвих обставинах, та для дітей з 

інвалідністю Запорізької міської благодійної асоціації дітей-інвалідів та їх 

батьків «Надія». 

16 липня – проведено захід, присвячений Дню працівників 

металургійної та гірничо-добувної промисловості України. Районна 

адміністрація привітала генерального директора ПрАТ «Укрграфіт» Сергія 

Кутузова та заслужених металургів України, які мешкають у 

Вознесенівському районі з професійним святом. 

З 17 по 27 липня - спільно з активістами Вознесенівського району 

проведено суспільно-значущий захід – ліквідація графіті з «нарконаписами». 

20 серпня – з нагоди 30-ої річниці Незалежності України районною 

адміністрацією міської ради ініційовано проведення святкового флешмобу 

спільно з ПНЗ «Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району» 

для жителів та гостей міста Запоріжжя. 

22 вересня – до Дня партизанської слави організовано поздоровлення 

підопічних відділення соціальної допомоги вдома Вознесенівського району 

Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування з 

врученням подарунків. 

30 вересня – до дня працівника освіти керівництво районної 

адміністрації привітало керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

Вознесенівського району та ветеранів-ювілярів педагогічної праці з 

врученням подарунків. 

За ініціативою міської влади, до Дня міста і 78-ої річниці визволення 

міста Запоріжжя від нацистських загарбників 32 колективи підприємств, 

установ, організацій всіх форм власності Вознесенівського району було 

залучено для участі у великому прибиранні «Толока до Покрови».  

12 жовтня - до Дня міста і 78-ої річниці визволення міста Запоріжжя від 

нацистських загарбників відзначено Грамотами районної адміністрації 

міської ради керівників різних сфер діяльності Вознесенівського району, 

проведено особисті виїзні зустрічі. Організовано і проведено у 

Вознесенівському районі мітинг біля пам'ятника «Авіаторам» за участю 

представників міської та районної влади, трудових колективів, а також 

учасників визволення міста Запоріжжя, ветеранів часів Другої світової війни 

та антитерористичної операції на Сході нашої держави. 

13 жовтня - керівництво районної адміністрації міської ради прийняло 

участь в урочистому заході до Дня захисників і захисниць України, який 

відбувся на території підшефної військової частини 3029 Національної 

Гвардії України. Кращих військовослужбовців відзначено Грамотами 

районної адміністрації міської ради та вручено подарунки згідно з міською 

програмою. 

13 жовтня - керівництво районної адміністрації міської ради привітали 

подарунками визволителів міста Запоріжжя та учасників партизанського 

руху, які проживають у Вознесенівському районі. 
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07 грудня - до Дня місцевого самоврядування в районній адміністрації 

міської ради проведено захід, на якому відзначено Грамотами районної 

адміністрації підприємства району: 

КП електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжміськсвітло»; 

Філія Концерну «Міські теплові мережі» Вознесенівського району; 

КРБП «Зеленбуд» дільниця Вознесенівського району; 

КП ЕЛУАШ шляхово-експлуатаційну дільницю №2 по 

Вознесенівському району; 

КП «Водоканал» цех № 1, цех мереж каналізації, цех мереж насосних 

станцій каналізації, службу реалізації. 

За ініціативою районної адміністрації міської ради спільно з 

територіальним відділом освіти по Вознесенівському району напередодні 

новорічних та різдвяних свят у Вознесенівському районі організовано та 

проведено конкурс «Краща ялинкова іграшка». За творчі здібності, 

оригінальність і креативність переможців конкурсу нагороджено Грамотами 

районної адміністрації міської ради та пам’ятними подарунками. 

19 грудня – до Дня Святого Миколая у приміщенні Запорізької 

громадської міської асоціації батьків дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства 

«Надія»  вихованцям організації вручили подарунки. 

20 грудня - за ініціативою районної адміністрації міської ради спільно з 

активними підприємцями району організовано святковий захід для дітей та 

сімей які опинились в складних життєвих обставинах. Двадцять сім дітей 

отримали можливість безкоштовно покататись на атракціонах, дитячому 

поїзді, постріляти у тирі. 

Вознесенівський район, як центральний район міста Запоріжжя, має 

бути зразком в організації благоустрою. В цьому році поліпшено 

організаційні роботи по санітарному утриманню територій району та 

ефективної експлуатації житлового фонду, озеленення, створення місць 

відпочинку для громадян, по догляду за утриманням та ремонтом малих 

архітектурних форм, доріг, тротуарів та пішохідних доріжок. Якісна та 

ефективна робота житлово-комунальної сфери є основною для комфортного 

проживання та приємного дозвілля громадян не тільки Вознесенівського 

району але і всього міста так, як багато городян та гостей Запоріжжя 

відпочивають  саме у центрі.  

Саме тому, з жовтня 2021 року запрацювала розроблена, головою 

районної адміністрації, схема санітарної очистки Вознесенівського району. 

Територію Вознесенівського району поділено на 13 секторів з визначеними 

будинками та адресами. Виконання робіт з санітарної очистки відтепер буде 

проходити згідно визначених секторів в порядку черговості. 

Створено координаційну раду ОСББ по Вознесенівському району для 

координації робіт з благоустрою території району. Кожного місяця з 

керівниками ОСББ проводилися наради з планування робіт по видаленню 

аварійних дерев, вивезення сміття та гілля.  

Спільно з ДіБ а саме: будівництвом та капітальним ремонтом мереж 

зовнішнього освітлення, встановлюються нові опори, замінено застарілі 

лампи накалювання на LED-лампи. Протягом року було виконано заміну 
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ЖКУ світильників на нові сучасні LED- світильники у кількості 180 одиниць, 

встановлено 15 нових опор  зовнішнього освітлення по району 

На постійному контролі знаходиться освітлення вулиць та провулків 

району, прибудинкових територій багатоповерхового житлового сектору.  

Так, у 2021 році по Вознесенівському району виконано будівництво 

мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. 

Гагаріна 6,10,12; вул. Патріотична 55,57,59,61,63,65,65а; бульвар 

Центральний 1б,3 ,3а; пр.Соборний129, 133. 

На чисельні звернення мешканців нашого району та для забезпечення 

безпечного та комфортного пересування до соціально важливих об’єктів - 

дитячих садочків, шкіл, лікарень, протягом року виконувались та не 

зупинялись ремонти магістральних, внутрішньо квартальних доріг району, 

ремонт тротуарів. 

З метою дотримання правил дорожнього руху, безпеки пішоходів 

виконувались роботи з поточного ремонту об’єктів транспортної 

інфраструктури на суму 1172 535 грн, а саме: 

- встановлення засобів регулювання дорожнього руху у кількості 75 

одиниць;  

- нанесення дорожньої  розмітки  на площі 12 786 м
2
;  

- поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху у кількості 95 

одиниць; 

- виконано поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових 

територій та внутрішньо квартальних проїздів по вул. Незалежної України, 

Яценка, Патріотичній, Перемоги, пр. Соборного – на площі 11720 м
2
 на суму 

6 719 289 грн.  

В оперативному управлінні районної адміністрації міської ради по 

Вознесенівському району знаходяться 113 дитячих та спортивних 

майданчиків. Фахівці районної адміністрації  систематично обстежують 

майданчики на предмет виявлення несправності. Відповідно до регламенту, 

спеціалісти  визначають обсяги ремонту та фарбування елементів ігрових 

установок, лавочок, огорож. Проведені роботи з поточного ремонту 

елементів дитячих та спортивних майданчиків у кількості 120 одиниць на 

суму 192 753,72 грн. 

Постійно проводяться роботи з встановлення нових сучасних дитячих 

та спортивних майданчиків. У 2021 році майданчики встановлено по пр. 

Соборному 170а, вул. Яценко 16, вул. Леоніда Жаботинського 55, а для 

малечі було оновлено  пісок  в пісочницях. 

Стан зелених насаджень викликає занепокоєння у мешканців району, 

оскільки відсоток аварійно-небезпечних дерев постійно зростає. У 2021 році 

виділено кошти та організовано роботи по видаленню та кронуванню 

аварійно-небезпечних дерев на внутрішньоквартальних територіях та 

вулично-шляхових мереж. Так протягом року видалено 160 дерев на суму 

559 626 грн, кроновано 730 дерев на суму 2 241 308 грн. 

Намагаємося щороку проводити роботи з озеленення території 

Вознесенівського району. Так в цьому році висаджено 500 кущів троянд та  

20 дерев.  
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На  виконання Програми та з метою запобігання поширення алергічних 

захворювань серед населення було організовано роботи по ліквідації амброзії 

механічним та хімічним методами.  

Протягом року на безгосподарних та внутрішньоквартальних 

територіях виконано покіс трави на площі 1131 158м
2
, освоєно бюджетних 

коштів на суму 1828 626,96 грн. Фітоценотичним методом це - гідропосів 

газону, знищено карантинних рослин на площі 1435м
2
, на суму  299 038,38 

грн. Системний підхід в цьому напрямку дозволив досягти позитивних 

результатів. 

З метою приведення території району до належного санітарного стану, 

районною адміністрацією після процедури закупівлі через систему 

«Прозоро» було укладено договори з підрядними організаціями на надання  

наступних послуг: 

-вивезення та захоронення твердих побутових відходів – об’ємом 1042 

т на суму 955210 грн; 

-збирання безпечних відходів – на площі 309 786 м
2  

на суму 293775 

грн; 

-навантаження та вивезення опалого листя – об’ємом 1300 т на суму 

1890187 грн; 

-навантаження, подрібнення та вивезення гілля – об’ємом 701 т на суму 

1863 585 грн; 

-поточний ремонт малих архітектурних форм (лави та урни) – у 

кількості 146 одиниць на суму 309067 грн; 

-встановлення  лав та урн – у кількості 38 одиниць на суму 170000 грн. 

Суб’єктам господарювання протягом року надавалися листи щодо 

необхідності приведення території прилеглої до об’єктів господарювання у 

належний санітарний стан, а саме: постійно підтримувати порядок, 

виконувати прибирання території, слідкувати за станом урн для збирання 

сміття, обов’язково вживати заходів щодо знищення розмальовок-графіті та 

самовільно розміщених оголошень, на фасадах будинків об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери послуг. 

Особливу увагу було приділено об’єктам, які розташовані на 

центральних та магістральних вулицях району -  пр. Соборному, вул. 

Перемоги, бул. Шевченка, вул. Лермонтова, вул. Миру. Суб’єктам 

господарювання надано понад 1251 повідомлень щодо необхідності, 

прибирання прилеглої території та утримання її в належному санітарному 

стані. 

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 у нашому районі створено мобільну групу №1, до якої включено 

представників відділу економічного розвитку та підприємництва районної 

адміністрації. Посадові особи районної адміністрації перевіряли дотримання 

суб’єктами господарювання встановлених вимог функціонування в умовах 

червоної зони та в умовах адаптивного карантину, а саме - носіння захисних 

масок, дотримання соціальної дистанції, здійснення визначених заходів 

дезінфекції.  
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На виконання протоколу позачергового засідання місцевої комісії з 

питань техногенного-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

м.Запоріжжя від 18.10.2021 №37, на території району мобільною групою № 1 

щоденно проводилися рейди щодо виконання протиепідемічних обмежень 

суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, зокрема по вул. 

Нижньодніпровській та по бульвару Шевченка. 

Повноваження щодо складання відповідних протоколів за порушення 

обмежувальних протиепідемічних заходів покладено на представників 

Запорізького районного управління поліції ГУ НП України в Запорізькій 

області та Запорізького міського управління ГУ Держпродспоживслужби.  

Протягом року було проведено 209 рейдів, перевірено 6013 об’єктів. 

Представниками Вознесенівського ВП Дніпровського відділу ГУ НП України 

в Запорізькій області складено: 75 протоколів, 101 постанови. 

Представниками Держпродспоживслужби складено 149 протоколів, 733 

інформаційні довідоки, з них 372 довідки з виявленими у суб’єктів 

господарювання  порушеннями. 

Щоденно до управління з питань попередження надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення Запорізької міської ради надавався звіт про 

роботу мобільної групи за встановленою формою. 

Суб’єктам господарювання надавались роз’яснення щодо вимог  

дотримання протиепідемічних заходів, а також листи щодо карантинних 

обмежень «Червоного» рівня епіднебезпеки.  

Важливим напрямком роботи районної адміністрації є ліквідація 

стихійної торгівлі. Спеціалістами розроблено та затверджено графік 

проведення рейдів з ліквідації торгівлі у невстановлених місцях, рейди по 

місцях стихійної торгівлі проводяться, як самостійно фахівцями районної 

адміністрації міської ради, так і з представниками Вознесенівського ВП 

Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області. 

Протягом року на території району фахівцями районної адміністрації 

міської ради проведено 88 рейдів, представниками Вознесенівського ВП 

Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області, складено 46 

протоколів.  

Постійно проводилася робота щодо опрацювання звернень, які 

надійшли до міського контактного центру 15-80, розглянуто в порядку 

контролю і виконання 124 звернення. 

Протягом І кварталу та II кварталу 2021 року було проведено 90 

засідань тендерного комітету,  але із набранням чинності Закону України 

"Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких 

інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних 

закупівель" від 19.09.2019 N 114-IX та введенням його в дію з 19.04.2020, у 

ІІІ кварталі 2021 року тендерний комітет припинив своє існування, в 

районній адміністрації визначено уповноважених осіб, які відповідають за 

організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з 

цим Законом. 

Районна адміністрація міської ради здійснює роботу з органами 

самоорганізації населення відповідно до Конституції України, вимог Законів 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190114.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190114.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190114.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190114.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190114.html
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України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи 

самоорганізації населення». Відповідно до Закону України «Про органи 

самоорганізації населення» у Вознесенівському районі відбулися вибори до 

персонального складу   будинкових та квартальних комітетів. В районі 

створено  35 органів самоорганізації населення, з них 8 квартальних та 27 

будинкових комітетів. 

З метою забезпечення розвитку громадської ініціативи, самостійного 

рішення населенням питань соціально-економічного розвитку району 

відділом організаційної та кадрової роботи районної адміністрації 

щоквартально аналізується діяльність органів самоорганізації населення на 

підставі звітів голів будинкових та квартальних комітетів. 

Розпорядженням голови районної адміністрації міської ради, як 

головного розпорядника бюджетних коштів згідно з міською Програмою 

підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя, 

надається фінансова підтримка квартальним і будинковим комітетам району. 

З метою розкриття значення служби в органах місцевого 

самоврядування, прозорості діяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування проводиться інформування населення міста через засоби 

масової інформації. Постійно надається інформація на офіційний портал 

Запорізької міської влади, на якому всебічно та повно висвітлюється робота 

структурних підрозділів районної адміністрації міської ради. Районна 

адміністрація міської ради має свою сторінку у соціальній мережі «Фейсбук». 

За 2021 рік було розміщено понад 900 публікацій. 

Районною адміністрацією міської ради забезпечено ведення 

військового обліку військовозобов’язаних і призовників відповідно до Закону 

України «Про військовий обов’язок і військову службу». Згідно 

розпорядження голови районної адміністрації міської ради по 

Вознесенівському району від 06.03.2020 №92р (зі змінами) особовим складом 

Центрального об’єднаного районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки м. Запоріжжя вжито певні заходи 

щодо призову на строкову військову службу у жовтні-грудні 2021 року 

громадян України чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини 

виповнилося 18 років і які не мають права на відстрочку від призову на 

строкову військову службу. Всі заплановані заходи щодо організації та 

проведення призову на строкову військову службу восени 2021 року 

виконано. 

Відділом організаційної та кадрової роботи районної адміністрації 

міської ради надано кандидатури до списку присяжних для 

Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя та змін до них, відповідно 

до ст.64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 

№1402-VIII.  

Працювати в органах місцевого самоврядування це - почесна і 

відповідальна місія, яка покликана полегшити життя людей, вирішувати 

нагальні проблеми мешканців, які звернулися за допомогою.  

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, просування 

по службі посадових осіб районної адміністрації міської ради та ведення 
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роботи з кадрами здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», 

«Про очищення влади», чинного трудового законодавства та відповідних 

нормативних актів. 

До районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району призначено 3 особи: на конкурсній основі 1 

людина; після проходження стажування – 2 посадові особи, звільнено 2 

посадові особи. З метою удосконалення організації підвищення кваліфікації 

посадових осіб відділом організаційної та кадрової роботи районної 

адміністрації міської ради здійснюється систематичний аналіз підвищення 

кваліфікації посадових осіб районної адміністрації міської ради. За звітній 

період посадові особи районної адміністрації Запорізької міської ради по 

Вознесенівському району проходили навчання у Запорізькому центрі 

перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, 

установ та організацій, у навчально-методичному центрі цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності, на національній онлайн - платформі з цифрової 

грамотності «Дія. Цифрова освіта» Міністерства цифрової трансформації. 

Відділом ведення Державного реєстру виборців районної адміністрації 

в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі проведено 12 

щомісячних періодичних поновлень бази даних Державного реєстру 

виборців. Підготовлено та виконано 685 наказів начальника відділу про 

внесення змін до персональних даних виборців. Прийнято та відпрацьовано 

202 заяви та запитів щодо персональних даних виборців. Надано відповіді на 

667 запитів УДМС України в Запорізькій області. 

Фахівцями відділу адміністративно-правової роботи постійно 

здійснюється контроль за дотриманням норм законодавства України, 

надається правова допомога у підготовці матеріалів, на підставі яких 

готуються розпорядження голови районної адміністрації. Працівники відділу 

готували відповідні матеріали для судових розглядів та представляли 

інтереси районної адміністрації міської ради, а також Запорізької міської 

ради, у 474 судових засіданнях. 

Спільно з правоохоронними органами здійснюється координація та 

контроль за діяльністю громадських формувань. У Вознесенівському районі 

зареєстровано 11 громадських формувань з охорони громадського порядку та 

державного кордону. Згідно звітів керівників громадських формувань з 

охорони громадського порядку та державного кордону, спільно з 

працівниками Національної Поліції було здійснено 382 рейди по території 

Вознесенівського району. За участю членів громадських формувань було 

затримано 82 особи за підозрою у вчиненні адміністративних, кримінальних 

правопорушень, складено 17 протоколів про адміністративні 

правопорушення та розкрито 7 злочинів. 

Визначальним напрямком роботи районної адміністрації є робота зі 

зверненнями громадян – в районній адміністрації постійно здійснюються 

заходи із задоволення потреб і запитів мешканців району. 
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Ця робота ведеться відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до  органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування». 

Протягом року до районної адміністрації міської ради по 

Вознесенівському району надійшло 1054 письмових та усних звернень 

громадян. Кількість громадян, що звернулися склала 1363 особи.  

Робота зі зверненнями громадян залишається на постійному контролі 

керівництва районної адміністрації і спрямовується на забезпечення 

конституційного права громадян на звернення, на вдосконалення форм і 

методів цієї роботи.  

Районна адміністрація міської ради по Вознесенівському району 

забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізує 

делеговані міською радою повноваження у визначених законодавством 

сферах управління. Діяльність районної адміністрації направлена на 

забезпечення та реалізацію пріоритетних напрямків у сфері житлово-

комунального господарства, соціально-культурного розвитку,  

підприємництва і торгівлі,  виконання соціальних програм, збереження 

історичних місцевих традицій, підтримання стабільної суспільно-політичної 

ситуації в районі. 
 

 
Заступник голови районної  
адміністрації  міської  ради 
по Вознесенівському району                                          Максим КРАЙНІЙ 


