
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про звіт голови районної ради Луцюка В.В.  
про виконання своїх повноважень 

 
   
 

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 43 та пункту 17 частини 6 статті 55 
Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  пункту 17 частини 6  
статті 23 Регламенту Києво-Святошинської районної ради VІ скликання, враховуючи 
висновки постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, 
організації діяльності ради та взаємодії з органами місцевого самоврядування, 
заслухавши та обговоривши звіт голови районної ради Луцюка В.В. про виконання 
своїх повноважень, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Звіт голови районної ради Луцюка В.В. (додається) про виконання своїх 

повноважень взяти до відома. 

 

    

 

                   Голова ради                           В.В. Луцюк 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
12 квітня 2012 року 
№ 201-17-VІ 



  
ЗВІТ 

голови Києво-Святошинської районної ради  
про роботу районної ради VІ скликання за період  

з листопада 2010 року по березень 2012 року 
 
 

Шановні депутати! 

Шановні голови місцевих рад! 

Шановні запрошені! 

Згідно плану роботи районної ради шостого скликання на 2011 рік та у 
відповідності до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» представляю звіт голови районної ради. Безперечно часові рамки 
доповіді не дають можливості сказати все, тому зупинюсь лише на основних 
аспектах роботи та перспективних завданнях. 

На початку звіту хочу подякувати громаді, депутатам, міським,  
сільським, селищній радам, всім установам і організаціям, всім тим, хто 
приклав своїх зусиль для забезпечення  злагодженої роботи районної ради, 
підвищуючи тим самим  авторитет органів  місцевого самоврядування. 

Районна рада працювала згідно з  планом роботи, у межах Конституції 
України, чітко дотримуючись повноважень та норм, що передбачені діючим 
законодавством та Регламентом районної ради. 

Депутатів районної ради шостого скликання у звітний період  
характеризувала  конструктивна співпраця, взаємна вимогливість, 
доброзичливість, взаємоповага, налаштованість на продуктивну роботу і 
націленість на конкретний результат. 

Головним у діяльності ради, її голови є питання зростання ролі депутатів 
у процесах  соціально-економічного розвитку району, формування і виконання 
районного бюджетів, фінансування закладів освіти, охорони здоров’я і 
культури, підвищення ефективності використання майна спільної власності. 

На мою думку, саме сьогодні, в період реформ в нашій країні, ті самі 
чотири стратегічні напрямки соціальних реформ, які окреслив Президент 
України - Віктор Янукович, вагомо і авторитетно має звучати зважене слово 
депутатського корпусу, кожного депутата чи посадової особи місцевого 
самоврядування. Як заявив глава держави, треба відновити довіру суспільства 
до державної політики, спрямованої на покращення життя громадян. 

Діяльність районної ради будувалася так, щоб найефективніше 
реалізувати депутатські повноваження, об’єднати всіх народних обранців у 
прагненні максимально врахувати пропозиції виборців, послідовно і 
компетентно, із чітким розумінням прав і обов’язків розв’язувати нагальні 
проблеми життя району. 
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Сьогодні я складаю звіт перед громадою нашого Києво-

Святошинського району за свою діяльність на посаді голови районної ради та 
діяльність  всієї районної ради VІ скликання за період з листопада  2010 року по 
березень 2012 року. 

Звітуючись перед нашою багаточисельною громадою сподіваючись не 
стільки на схвалення роботи районної ради VІ скликання та моєї діяльності як 
голови районної ради, скільки на конструктивні критичні зауваження та 
пропозиції, які допоможуть в подальшому побудувати роботу на більш 
якісному, вищому рівні, здобути більш вагоміші результати в підвищенні 
соціальних стандартів в нашому районі. 

Нагадаю, що VІ скликання районної ради складається з 112 депутатів 
(загальний склад ради 112), що були  обрані мажоритарно та за списками 
політичних партій. 

А саме: 
Партія регіонів         54  

Політична партія «Удар Віталія Кличка»     14 

Сильна Україна         12 

Фронт Змін              9 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»               6  

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»             5 

Українська Народна Партія         3 

Політична партія «Громадська позиція»       2 

Партія «Громадська солідарність»        2 

Політична партія «Українська платформа»      1 

Народна партія           1 

Єдиний центр           1 

Політична партія «Наша Україна»        1 

Партія «Реформи і порядок»         1 

 

Жінок – 20; 
Керівників різних рівнів – 72; 
105 депутатів мають вищу освіту.  
 
Зареєстровано фракцій – 5 

1. «Партія Регіонів»         67 
2. «УДАР»          14 
3. «Сильна Україна»         9 
4. «Фронт Змін»          9 
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5. «Свобода»         

  5 
Позафракційних депутатів        8 

 
З початку скликання було створено 12 Постійних комісій та Президію  

районної ради, куди увійшли всі голови комісій, керівники фракцій чи їх 
уповноважені. 

Рішенням районної ради всі депутати були закріплені за населеними 
пунктами. 

За період з 12.11.2010 року по теперішній час було проведено 16 сесій 
районної ради всього 18 засідань так, як третя і чотирнадцята сесії відбулись за 
два пленарні засідання. Позачергових сесій – три. На всі позачергові сесії 
виносилися питання щодо внесення  змін до районного бюджету.  

За час скликання відбулося  126  засідань профільних комісій та 14 
засідань Президії. Одне засідання Президії не відбулося – не було кворуму. За 
16 місяців нашої з вами праці на сесіях районної ради шостого скликання, було 
прийнято 200 рішень( в порівнянні з п’ятим скликанням, за всю каденцію 
прийнято – 383 рішення). 

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, слід зауважити, що районна 
рада засвідчила свою увагу до найскладніших проблем  сьогодення району. 
Звичайно   підстав для самозаспокоєння  немає, хотілося б досягти більшого, 
але й зроблено чимало. Я вважаю, що у цьому проявилась політична зрілість 
нинішнього депутатського корпусу. 

Пропозиції щодо порядку денного сесійних засідань щоразу 
обговорювались на засіданні Президії районної ради, узгоджувались з 
постійними комісіями. Забезпечувала виконання своїх повноважень Президія 
районної ради. Окрім сесійних питань на засіданнях Президії розглядались і 
інші питання. 

При потребі на засідання Президії запрошувались керівники установ, 
підприємств, організацій району. 

Повинен сказати, що члени Президії висловлювали чимало думок, 
критичних зауважень щодо питань внесених на розгляд пленарних засідань, що 
в результаті давало  можливість вибрати оптимальний шлях їх розв’язання. 

Слід об’єктивно визнати, що мені, як голові районної ради, виконавчому 
апарату районної ради, головам постійних комісій не завжди  вдавалося 
забезпечити виконання вимог Регламенту районної ради  щодо  вчасного 
подання документів на розгляд ради, якісної їх підготовки. 

Це питання особливо гостро постало сьогодні, адже згідно Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» всі проекти рішень ради повинні 
оприлюднюватися за 20 робочих днів до дня їх розгляду. 
Районна рада веде свою роботу відкрито і гласно. 

З метою  інформування населення району про роботу районної ради 
постійно розміщуються матеріали в районній газеті «Новий день», діє сайт 
районної ради, на якому кожен бажаючий може ознайомитись з діяльністю 
ради. 
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  Багато результативних рішень було прийнято і реалізовано. Так 
наприклад рішення стосовно комунальних підприємств. Завдяки вчасно 
прийнятим рішенням було збережено для району комунальне підприємство 
РВУЖКГ. Призначення генеральних директорів дало можливість зрушити з 
місця діяльність деяких комунальних підприємств та поновити надходження до 
бюджету. Так  у 2011 році комунальними підприємствами району було 
сплачено до місцевого бюджету: 

- податку на прибуток –        140,3 тис. грн. 
БТІ - 114,9 
Реклама-  14,5 
К Ш І    =7,3 
Спецобслуговування – 3,6 
 
 
- 50% від чистого прибутку  - 403,4 тис. грн.  
БТІ     - 241,3 
РБУ    - 96,9 
РВУЖКГ  -40,7 
Трудовий архів - 10,3 
Спецобслуговування  -  6,1 

 
За звітний період було розглянуто та затверджено 27 районних Програм.   
Основна з них це Програма економічного, соціального та культурного розвитку 
Києво-Святошинського району. Сьогодні ми будемо слухати звіт її виконання. 
Якщо узагальнити порівняльні показники таблиці то побачимо, що програма по 
всіх запланованих статтях в 2011 році  виконана. 
На реалізацію районних програм проведено видатки в сумі 2 401,4 тис.грн., в 
тому числі: 
- «Програма оздоровлення дітей» - 726,2 тис.грн.; 
- „Турбота” -  611,4 тис.грн.; 
- „Діти України” – 195,0 тис.грн.;  
- «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за 
заслуги перед  К-Святошинським районом, здійснення представницьких та 
інших заходів» - 140,1 тис.грн.; 
-  „Обдарована дитина” – 154,2 тис.грн.; 
- „Програма розвитку фізичної культури та спорту в Києво-Святошинському 
районі” – 147,1 тис.грн.; 
- «Програма підтримки розвитку регіональних засобів масової інформації» - 
130,0 тис.грн.; 
- «Розвитку та функціонування комунальної установи «Києво-Святошинський 
районний Трудовий архів» - 114,6 тис.грн.; 
- «Назустріч дітям» - 58,5 тис.грн.; 
- «Молодь» - 57,4 тис.грн.; 
- «Програма розвитку футболу у Києво-Святошинському районі» - 30,0 тис.грн. 
- «Вчитель» - 25,7 тис.грн.; 



 5
- «Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в 
Києво-Святошинському районі» - 7,5 тис.грн.; 
- «Шкільна бібліотека» - 3,7 тис.грн. 
           

 Наряду з районною державною адміністрацією депутатський корпус та 
апарат  районної ради бере участь в усіх районних  та обласних заходах. 

Депутати нашого скликання брали активну участь в  проведенні 2–ої 
обласної спартакіади серед депутатів місцевих рад Київщини присвяченої 20-
річчю Незалежності України. Зайняли  перше місце по волейболу та друге 
загальнокомандне в області. Наші колеги в складі команди Київської області 
поїхали  представляти область на республіканській спартакіаді в Криму. 

Хочу відмітити цей спортивний актив: 
Трушківський Ярослав, Лашкул Сергій, Левцов Сергій, Починков 

Денис, Прокопчук Володимир, Хотівський сільський голова- Безпечний 
Микола. 

За цей короткий термін був розроблений та запрацював особистий сайт 
районної ради. Це дає змогу в найкоротший термін довести інформацію до 
депутатського корпусу і не тільки. 

Займалась активна позиція районною радою  і в розбудові районних 
територіальних громад, благоустрою населених пунктів, проведенню днів 
довкілля в районі. Так, як приклад в минулому році всі депутати брали активну 
участь в проведенні суботників на закріпленій за ними території. 

Переважна більшість депутатів районної ради брала участь в роботі 
сесій місцевих рад, в прийнятті рішень та допомагала в їх реалізації. 

Районна рада започаткувала постійно діючі семінари для голів 
постійних  депутатських комісій, для голів та депутатів місцевих рад, які були 
надзвичайно корисні, особливо для тих, хто був обраний вперше. 

Депутати  районної ради проводили і проводять особисті прийоми 
громадян в населених пунктах, відстоюють інтереси жителів району та надають 
юридичні консультації. 

З ініціативи районної ради в квітні 2011 року відновлено роботу 
Асоціації органів місцевого самоврядування Києво-Святошинського району. 
Головою Асоціації обраний  Кадебський О.І. Проведено три засідання 
Асоціації, та семінар-навчання вперше обраних депутатів міських, селищної та 
сільських рад по Законам України «Про статус депутатів» та «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Безумовно, робота Асоціації потребує постійного 
вдосконалення, але  в важливості цього органу і здатності впливати на ситуацію 
в районі безспірна. 

І ще багато справ повсякденної роботи було зроблено депутатами 
районної ради. Це говорить про те, що наше скликання вносить свій значний 
вклад в соціально-економічний розвиток нашого рідного Києво-
Святошинського району. 

Хочу відзначити злагоджену роботу протягом всього скликання таких 
депутатських комісій, як: 
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Постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, 

податкової політики та соціально-економічного розвитку: 
 (голова комісії -  Починков Денис Олександрович); 

 
        Постійна комісія з питань з питань охорони здоров`я, материнства, 
дитинства, праці та соціального захисту населення. 

(голова комісії- Бернацька Валентина Вікторівна). 
 
 

Постійна комісія з питань з питань управління комунальним майном, 
діяльності комунальних підприємств, житлово-комунального господарства, 
паливно-енергетичного комплексу та енергозберігаючих технологій. 
 (голова комісії – Тур Віталій Михайлович) 
 

Постійна комісія з питань з питань капітального будівництва, інвестицій, 
реклами та благоустрою 
 (голова комісії – Юраков Олександр Дмитрович) 
 

Депутати усіх комісій як і усі інші збирались і по питаннях, що 
розглядались на сесіях районної ради і по інших питаннях  та приймали 
рішення.  

Завжди принципово та з позиції законодавства до всіх питань, що 
розглядаються  на сесіях районної ради, відноситься Подолян Петро Іванович.      

За період з 2010 по теперішній час депутати фракції Партії регіонів 
Києво-Святошинської районної ради реалізували ряд соціальних проектів для 
населення Києво-Святошинського району. 

Особливо слід відзначити благодійну діяльність депутата Лізунова 
Дмитра Вілімсовича, який організував за власні кошти перевезення пільгових 
категорій населення  м. Вишневого. Маршрут функціонує майже три роки і 
щоденно здійснює 7 рейсів до столиці. Ветерани війни і праці, інші соціально 
незахищені категорії населення міста з глибокою вдячністю відгукуються про 
діяльність депутата Лізунова Д.В. 

В рамках реалізації соціального проекту «Регіони - позашкіллю» 
депутати Скуратівська Л.В., Шумілін В.О., Лашкул С.В., Журба О.Л., 
Висоцький В.І., Коваленко О.А. надали благодійну допомогу позашкільним 
закладам району на суму близько 150 тис. грн. 

На протязі двох останніх років за кошти депутатів фракції придбані дві 
путівки до спеціалізованих санаторіїв для дітей хворих на церебральний 
параліч.  

 
На мою думку не назвати зі словами вдячності депутатів, які за рахунок 

своїх власних коштів, неодноразово надавали допомогу жителям району, хто 
гостро потребував на операцію, лікування, оздоровлення, проведення 
благодійних заходів в районі до дня Святого Миколая, Нового року. Для 
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багатодітних сімей наші чуйні депутати закупили ковдри, постільну 
білизну, набір каструль, пилосос. Це наші колеги: 

1. Журба Олександр Валерійович 
2. Юраков Олександр Дмитрович 
3. Бєдовой Костянтин Анатолійович 
4. Ковінченко Анатолій Леонідович 
5. Веремійченко Анрі Георгійович 
6. Ладковський Ігор Валентинович 
7. Левцов Сергій Вікторович 
8. Граждан Володимир Володимирович 

На проведення операції десятирічному Красноголовцю Назару в онкоцентрі 
відгукнулись: 

 Хуторянський Андрій Анатолійович, 
  Россіков Євген Юрійович, 
 Луцюк Андрій Володимирович,  
 Федоров Василь Петрович. 

        Турбується і завжди допомагає жителям своєї територіальної громади  
с. Личанка -  Подолян Петро Іванович. 

Хочу відмітити значну допомогу депутата Давиденка Віталія 
Івановича, який відремонтував  магазин для ветеранів війни в м. Боярка.  
 А взагалі хочу подякувати всім хто з душею відкликався на чужу біду, 
допомогав своїй громаді, конкретній  людині. Якщо когось не назвав не 
ображайтесь. 

Далі перейду до статистики. За звітний період головою районної ради 
видано 325 розпоряджень. Всі вони стосуються функціонування ради. За весь 
період  оголошено 265 Подяк працівникам підприємств, трудовим колективам, 
посадовим особам та жителям району. В тому числі 18 Спільних Подяк 
оголошених разом з райдержадміністрацією. 

За цей же період на адресу районної ради надійшло 598 документів, 
направлено 418 листів-відповідей. 

Забезпечуються вимоги діючого законодавства щодо розгляду звернень 
громадян. 

Визначено дні прийому головою районної ради, заступником голови, 
депутатами районної ради. Фактично ж ведемо прийом громадян щоденно. 

За звітний період до районної ради надійшло багато усних і 80  
письмових звернень громадян. 

В переважній  частині випадків громадяни піднімають питання 
соціального захисту (призначення виплати соціальних допомог, надання 
матеріальної допомоги на лікування, ремонт житла) та  сільського господарства 
( оформлення державних актів на землю, розрахунки за здані в оренду земельні 
паї, індивідуальне землекористування). 

Практично дві третини  проектів рішень, прийнятих районною радою, 
вноситься поданням голови районної державної адміністрації. І це добре. Я 
переконаний, що лише спільними зусиллями районної ради та районної 
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державної адміністрації можна зробити  процес прийняття рішень 
ефективним та результативним. 

У звітному періоді ми добивались тісної взаємодії виконавчого апарату 
ради та депутатського корпусу. Вони спільно працювали над підготовкою 
пленарних засідань та засідань постійних комісій, попередньо вивчали стан 
справ з обговорюваних проблем, напрацьовували проекти рішень. 

У цьому звіті звичайно не можна всього охопити. Є питання, які 
потребують додаткового часу та осмислення в найближчому майбутньому. Я 
думаю, сьогодні йде мова не скільки про підбиття підсумків за певний період, є 
намагання привернути Вашу увагу на проблеми, які існують у районі. Багато 
зроблено, але ще більше нам потрібно зробити, потрібно працювати так, щоб 
всі виборці відчули зміни на краще. 

На мою думку необхідно прикласти максимум зусиль, щоб вирішувати 
такі питання: 
- Збільшення власних  надходжень до районного бюджету; 
- Реалізація заходів по забезпеченню енергозбереження установами та 
організаціями, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів; 
- Відновлення вуличного освітлення в населених пунктах району; 
- Координація дій органів місцевого самоврядування з питань благоустрою 
території району; 
- Організація навчання сільських, селищних голів, секретарів рад, в реалізації 
власних та делегованих повноважень; 
- Сприяти забезпеченню стабільного інвестиційного клімату в районі для 
інвестування виробничої та соціальної сфери; 

Я щиро вдячний за підтримку усім, хто допомагав розумінням та 
конструктивними порадами. 

Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею на благо 
територіальних громад і бажаю щоб помисли і справи кожного зміцнили 
впевненість людей у нашій відданості справі, відповідальності за стан справ у 
районі. Система органів державної влади в особі районної державної 
адміністрації та уповноважених органів центральної виконавчої влади і система 
органів місцевого самоврядування в особі районної ради, сільських та 
селищних рад, представляють комплекс різних за своєю природою органів 
об’єднаних в організаційне ціле необхідністю забезпечувати як захист інтересів 
держави так і вирішувати питання життєдіяльності територіальних громад 
району, реалізації соціально-економічних і  культурних програм. Тому , на мою 
думку, дуже важливо, мати чітку взаємодію у роботі районної ради і районної 
державної адміністрації. 

Сьогодні ми таку взаємодію і співпрацю маємо. 
Саме така співпраця є надійним підґрунтям для виконання завдань щодо 

розвитку економіки району, соціального захисту населення, піднесення 
духовності. 

Районна рада і районна державна адміністрація дві різні гілки   влади, але 
це гілки одного дерева, а влада єдина. Для виборців ми влада, яка повинна 
відповідати за все, що робиться в районі. 
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Нам усім потрібно пам’ятати, що довіра громади до органів влади 

можлива лише тоді, коли ця влада є відповідальною і ефективною. А авторитет 
її залежить від реального прагнення виражати і захищати інтереси людей. 
Влада здобуває повагу, якщо функціонує заради справедливої і зрозумілої мети, 
коли вона покращує життя громадян. 
 
      І від наших спільних зусиль, значною мірою залежить як буде розвиватися 
промисловість, сільське господарство, як житимуть люди. 
  

Дякую за увагу ! 

 
 


