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КИсВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

Р IШЕННЯ  

Про  затвердження  Плану  роботи  
Киево -Святошинськог  районно ! ради  

на  2017 ргк  

Вгдповгдно  до  пункту  6 частини  1 статтг  43 Закону  цкра iни  "Про  мгсцеве  
самоврядування  в  цкра iнг", статтг  15 Регламенту  Киево -Святошинсько i районно  ради  
VII скликання , районна  рада  

виргшила : 

1. Затвердити  План  роботи  Кие  во -Святошинсько i районно i ради  на  2017 ргк , що  
додаеться . 

2. Контроль  за  виконанням  цього  ргшення  покласти  на  постгйну  комгсгю  районно i 
ради  з  питань  регламенту , депутатсько i етики , органгзацг i дгяльностг  ради  та  
взаемодг i з  органами  мгсцевого  самоврядування . 

Голова  ради 	 В .Е . Гедульянов  

м . Киiв  
20 грудня  2016 року  
3s 225-15-VII 



Додаток  
до  ргшення  Киево -Святошинськог  

районно! ради  VII скликання  
вгд  20. 12.2016  року  Ns 225-15-VII 

ПЛАН  РОБОТИ  
Киево -Святошинсько i районно i ради  на  2017 р iк  

Ns Назва  та  змгст  заУодгв  Термгн  Мгсце  Вгдповгдальнг  за  Примгтшп  
п/п  проведения  проведения  пгдготовку  та  

проведения  

1 2 3 4 5 6 

1. Органгзацгйнг  литания  
1. Проведения  засгдань  сесгй  районно i ради  Щомгсячно  Зала  засгдань  Районна  рада  

РДА  
2. Органгзацгя  засгдань  Президг i районно i ради  Щомгсячно  Районна  рада  Голова  районно i ради , 

виконавчий  апарат  ради  
2. Питания  для  розг  пяду  на  сесц  райоиног  ради  

2.1. Поточяп  литания  

2.1.1. Звгт 	про 	виконання 	районного 	бюджету 	Киево - I квартал  Зала  засгдань  Начальник  управлгння  
Святошинського  району  за  2016 рiк  РДА  фгнансгв  РДА , голова  

ппофгльно i комгсг i 
2.1.2. Земельнг  питания  Протягом  року  "-" Голова  профгльно i комгсг i 

2.1.3. Про  депутатськг  запити  Протягом  року  "-" Голова  профгльно i комгсг i, 
депутати  районно i ради  

2.1.4. Про 	роботу 	постгйних 	депутатських 	комгсгй 	Киево - Протягом  року  "-" Голова  ради , голови  
Святошинсько i районно i ради  на  2017 р iк  профгльних  комгсгй  



2.1.5. Зв 1ти 	про 	роботу 	комунальних 	п 1дприеМСТв 	Киево - Протягом  року  "-" Директори  комунальних  
Святошинсько i районно i ради  пгдприемств , голова  

профгльно i комгсг i 

2.1. б . Звгт  про  виконання  Програми  економгчного , соцгального  I квартал  "-" РДА , голови  профгльних  
та  культурного  розвитку  Киево -Святошинського  району  комгсгй  
за  2416 р iк  

2.1.7. Зв iт  про  виконання  Програми  економгчного , соцгального  Квгтень - "-" РДА , голови  профгльних  
та  культурного  розвитку  Киев  о -Святошинського  району  трав  ень  комгсгй  
за  I ква  тал  2017 року  

2.1.8. Про  внесення  змгн  до  Регламенту  Киево -Святошинсько i Протягом  року  "-" Голова  профгльно i комгсг i 
районно i ради  VII скликання  

2.1.9. Звгт  про  виконання  Програми  економгчного , соцгального  Липень - "-" РДА , голови  профгльних  
та  культурного  розвитку  Киев  о -Святошинського  району  серпень  комгсгй  
за  I пгв  гччя  2417 року  

2.1.10. Про  пгдготовку  Програми  економгчного , соцгального  та  Серпень - "-" РДА , голови  профгльних  
культурного  розвитку  Киев  о -Святошинського  району  на  вересень  комгсгй  
2018 рiк  

2.1.11. Про 	пгдготовку 	об ' ектгв 	комунально i 	власностг 	до  Вересень  "-" Вгддгл  житлово - 
опалювального  сезону  2017-2018 рокгв  комунального  господарства  

та  будгвництва  РДА , голова  
п  О  1лЬН01 КОМ 1с11 

2.1.12. Звгт  про  виконання  Програми  економгчного , соцгального  Жовтень - "-" РДА , голови  профгльних  
та  культурного  розвитку  Киев  о -Святошинського  району  грудень  комгсгй  
за  9 мгсяцгв  2017 року  

2.1.13. Заслуховування  гнформацг i про  стан  законностг , боротьби  Двгчг  на  рiк  "-" Кергвник  Киево - 
гз 	злочиннгстю , 	охорони 	громадського 	порядку 	та  Святошинсько i мгсцево i 
результати 	дгяльностг 	Киево -Святошинсько i 	мгсцево i прокуратури , голова  
прокуратури  на  територг i району  в  2417 роцг  профгльно i комгсг i 

2.1.14. Заслуховування  гнформацг i про  стан  законностг , боротьби  Двгчг  на  рiк  "-" Начальник  Киево - 

гз 	злочиннгстю , 	охорони 	громадського 	порядку 	та  Святошинського  вгддглу  
результати 	дгяльностг 	Киево -Святошинського 	вгддглу  полгцг i Головного  управлгння  
полгцг i Головного  управлгння  Нацгонально i полгцг i у  Нацгонально i полгцг i у  
Киiвськгй  областг  на  територг i району  в  2017 роцг  Ки iвськгй  областг , голова  

профгльно i комгсг i 



2.1.15. Про  проект  районного  бюджету  Киево -Святошинського  Листопад - "-" Начальник  управлгння  
району  на  2418 р iк  грудень  фгнансгв  РДА , голова  

профгльно i комгсг i 

2.1.16. Про  план  роботи  районно i ради  на  2418 р iк  Листопад - "-" Голова  районно i ради  
грудень  

2.1.17. Органгзацгя  роботи  постгйних  комгсгЙ  районно i ради . Протягом  року  "-" Виконавчий  апарат  районно i 
Документальне  забезпечення  та  дгловодство  ради  

2.1.18. Затвердження  районних  програм  Протягом  року  "-" РДА , голови  профгльних  
КОМ 1с1й  

2.1.19. Про 	внесення 	змгн 	до 	ргшень 	Киево -Святошинсько i Протягом  року  "-" Голова  районно i ради , РДА , 
районно i ради  голови  профгльних  комгсгй  

2.2. Питания  щодо  здгйснеиня  регуляторно i нолгтгпнг  

2.2.1. Про 	програми 	дгяльностг 	комунальних 	пгдприемств  Протягом  року  "-" Директори  комунальних  
Киево -Святошинсько i районно i ради  на  2017 рiк  пгдприемств , голова  

профгльно i комгсг i 

2.2.2. Про  затвердження  Цгн  на  роботи  (послуги ) у  сферг  Протягом  року  " - " Голова  профгльно i комгсг i 
використання  архгвних 	документгв , що  виконуються  
комунальною 	установою 	«Киево -СвятошинськиЙ  
районний  Трудовий  архгв » на  договгрних  засадах  

2.2.3. Про  затвердження  цгн  на  товари  та  ритуальнг  послуги , Протягом  року  "-" Голова  профгльно i коп iгсг i 

перелгк 	документгв 	на 	послуги , 	що 	надаються  
Комунальним 	пгдприемством 	«Спецобслуговування  

населення 	Киево -Святошинського 	району 	Киево - 

Святошинсько i районно i ради  Киiвсько i областг » 



2.2.4. Про  затвердження  розмгру  щомгсячно i плати  за  навчання  "-" РДА , 
дгтей 	на 	2417-2418 	навчальний 	ргк  у 	Комунальних  Серпень - голова  профгльно i ком  iс i 

позашкгльних  навчальних  закладах  «Боярська  дитяча  вересень  
школа  мистецтв », «Вишнгвська  дитяча  школа  мистецтв », 

«Петргвська 	дитяча 	школа 	мистецтв », 	«Чабангвська  
дитяча  школа  мистецтв », «Шпитькгвська  дитяча  школа  
мистецтв »Киево -Святошинсько i районно i ради  Ки iвсько i 
областг  

2.2.5. Про  внесения  змгн  до  Порядку  управлгння  об ' ектами  Протягом  року  "-" Районна  рада  
спгльно i власностг  територгальних  громад  сгл, селища , 

мест  Киево -Святошинського  району  Ки iвсько i областг  

З . Питания  для  розгляду  на  засгданиях  Президц  районио? ради  

3,1. Про  питания , що  вносяться  для  розгляду  на  засгданнях  Протягом  Районна  рада  Голова  районно i ради , 

сесй  районно i ради  року  голови  комгсгй  

4. Питания  для  розгляду  на  засгданиях  постг tiп-шх  комгсгй  та  денутатських  грун  

4.1. Питания , пов 'язанг  з  пгдготовкою  пленарних  засгдань  Протягом  Районна  рада  Голови  постгйних  комгсгй  
районно i ради , розгляд  звернень  громадян , пгдприемств , року  
установ  та  органгзацгй  

4.2. Питания , передбаченг  планами  роботи  постгйних  комгсгй  Протягом  "-" Голови  постгйних  комгсгй  
року  



5. Спгльнг  заходи  з  Асоцгацгею  органгв  мгсцевого  самоврядування , 
гнцшми  громадськими  органгзацгями  та  полгтич iшми  партгями  району  

5.1. Забезпечення  пгдготовки  та  проведения  районних  заходгв  Протягом  року  Безпосередньо  Начальник  вгддглу  по  
по  вгдзначенню  свят , семгнаргв  на  мгсцях  зв 'язках  з  органами  

мгсцевого  самоврядування  
5.2. Засгдання  Асоцгацг i органгв  мгсцевого  самоврядування  (за  Протягом  року  Безпосередньо  Начальник 	вгддглу 	по  

окремим  планом ) на  мгсцях  зв 'язках 	з 	органами  
мгсцевого 	самоврядування , 
голова 	Асоцгацг i 	органгв  
мгсцевого  самоврядування  

6. Органгзацгя  ропомоги  лпсцевил i радам  та  iх  органам  

6.1. Надання 	практично i 	допомоги 	органам 	мгсцевого  Протягом  року  Безпосередньо  Начальник  вгддглу  по  
самоврядування 	в 	питаннях 	планування 	роботи 	рад , на  мгсцях  зв 'язках  з  органами  
пгдготовки  та  проведення  сесгй  i оформления  iх  протоколгв  мгсцевого  самоврядування  

Заступник  голови  ради 	 О .М . Однороп iаненко  


