
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської районної ради  
від 24.12.2010 р. № 26-03-VІ «Про склад Президії Києво-Святошинської  

районної ради VІ скликання» (із наступними змінами) 
 
 

 
Відповідно до статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” районна рада 
 

в и р і ш и л а : 
 

1. Внести зміни до рішення районної ради від 24.12.2010 р. № 26-03-VІ «Про 
склад Президії Києво-Святошинської районної ради VІ скликання» (із 
наступними змінами), виклавши додаток до рішення в новій редакції. 

 
2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію 

районної ради з питань регламенту, депутатської етики, організації діяльності 
ради та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова комісії – 
Ладковський І.В.). 
 

 

 

                 Голова ради                                         В.В. Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 
28 серпня 2012 року 
№ 251-19-VІ 
 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

         Додаток  
         до рішення Києво-Святошинської 

                                                                                                     районної ради VІ скликання 
                                                                                                                від 28.08.2012 року  № 251-19-VІ 
 

СКЛАД  ПРЕЗИДІЇ 
Києво-Святошинської районної ради VІ скликання 

 
1 Луцюк  

Володимир Володимирович 
- голова районної ради 

2 Костина 
Віктор Анатолійович 

- заступник голови районної ради 

3 Акименко 
Сергій Григорович 

- уповноважений представник від фракції Партії регіонів 

4 Бернацька  
Валентина Вікторівна 

- голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, праці та соціального захисту населення   

 
5 

Граждан  
Володимир Володимирович 

- голова постійної комісії з питань агропромислового 
комплексу, раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення, екології та охорони 
навколишнього середовища 

 
6 

Груздева 
Лариса Романівна 

- уповноважений представник від фракції «Партії «УДАР 
(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія 
Кличка» 

 
7 

Гелбутівський  
Юрій Степанович   

- голова постійної комісії з питань свободи слова, захисту прав 
та законних інтересів громадян, інформаційної політики та 
взаємодії з засобами масової інформації 

8 Іскоростенський 
Анатолій Миколайович 

- голова постійної комісії з питань підприємницької діяльності, 
промислової політики, торгівлі, транспорту та зв’язку 

9 Ковінченко 
Анатолій Леонідович 

- уповноважений представник від фракції Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода» 

 
10 

Ладковський  
Ігор Валентинович   

- голова постійної комісії з питань  регламенту, депутатської 
етики, організації діяльності ради та взаємодії з органами 
місцевого самоврядування 

11 Лашкул  
Сергій Володимирович 

- голова постійної комісії з питань сім’ї, молоді, спорту, туризму 
і Євро-2012 

12 Подолян  
Петро Іванович 

- голова постійної комісії з питань законності, правопорядку, 
регуляторної політики та боротьби з корупцією 

 
13 

Починков  
Денис Олександрович 

- голова постійної комісії з питань планування бюджету, 
фінансів, податкової політики та соціально-економічного 
розвитку 

14 Россіков  
Євген Юрійович 

- уповноважений представник від фракції «Фронт Змін» 

15 Товстоног  
Лариса Миколаївна 

- голова постійної комісії з питань освіти, науки, культури, 
духовності та історії 

 
16 

Тур  
Віталій Михайлович 

- голова постійної комісії з питань управління  комунальним 
майном, діяльності комунальних підприємств, житлово-
комунального   господарства, паливно-енергетичного комплексу 
та енергозберігаючих технологій 

17 Шевчук 
Людмила Степанівна 

- голова постійної комісії з питань земельних відносин,  
містобудування та архітектури 

18 Юраков  
Олександр Дмитрович   

- голова постійної комісії з питань капітального будівництва, 
інвестицій, реклами та благоустрою 

                   
                               
                  Заступник голови ради                                                    В.А. Костина 


