
 
 
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії районної ради  

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

 
   
 

Відповідно до п.8 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.4 ст.15 Регламенту Києво-Святошинської районної ради VI скликання 
та пп.5.2 п.5 Положення про постійні комісії Києво-Святошинської районної ради VІ 
скликання, затвердженого рішенням Києво-Святошинської районної ради від 
02.12.2010 року № 14-02-VІ (із наступними змінами), заслухавши та обговоривши звіт 
про роботу постійної комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів, 
податкової політики та соціально-економічного розвитку, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Звіт про роботу постійної комісії районної ради з питань планування 

бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку 

(додається) взяти до відома. 

  
 
 
 

                   Голова ради                          В.В. Луцюк 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
06 червня 2013 року 
№ 328-29-VІ 



Звіт голови постійної комісії з питань планування бюджету, 

фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку. 

 

06.06.2013 року 

 

До складу комісії входять 11 депутатів районної ради  

1. Починков Денис Олександрович  

2. Волков Євген Олександрович  

3. Хіврич Галина Дмитрівна 

4. Ткаченко Сергій Олександрович 

5. Дворачок Борис Степанович 

6. Россіков Євген Юрійович 

7. Худжамов Махмудкул Рахимович  

8. Огорєлкова  Людмила Василівна  

9. Бондар Андрій Олегович  

10. Ярошенко Галина Михайлівна 

11. Гріненко Андрій Юрійович  

голова Починков Д.О., заступник – Волков Е.А., секретар – Хіврич Г.Д. 

Комісія створена та діє у відповідності до ЗУ «Про місцеве самоврядування» та Регламенту 

Києво-Святошинської районної ради. 

За майже 2,5 роки роботи комісії було проведено більше 40 засідань. Підготовлено 32 

протоколи та 15 висновків та рекомендацій на сесії районної ради. Зазвичай підготовка до сесії 

проводиться в 2 засідання, а іноді в 3.  

За час роботи комісії було розглянуто більше 50 звернень та листів громадян, громадських 

організацій та органів місцевого самоврядування. Майже половина з них були задоволені.  

Роботу комісії можна охарактеризувати такими основними напрямками:  

Розгляд та прийняття  проекту рішення Києво-
Святошинської ради «Про районний бюджет на 2011-
2013 рік» 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Розгляд та прийняття проекту рішення «Про Програму 
соціально-економічного розвитку Києво-
Святошинського району на 2011-13 рік» 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Про внесення змін та доповнень до рішення райради 
«Про районний бюджет на 2011-13 рік» 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Про внесення змін та доповнень до рішення  «Про 
Програму соціально-економічного розвитку району на 
2011-2013 рік» 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Погодження та контроль виконання районних програм  
1. програма «Діти України» 
2. програма «Обдарована дитина» 
3. програма «Програма оздоровлення дітей» 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 
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4.           програма «Турбота» 
Розгляд звернень, пропозицій та скарг населення, 
установ, організацій  

Постійна депутатська комісія 

Затвердження звіту за виконання районного бюджету 
за 2011-2013 рік   
 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Затвердження звіту за виконання районного бюджету 
за квартал 2011-13 року  

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Про внесення змін до рішень райради, які відносяться 
до повноважень постійної комісії з питань  планування 
бюджету, фінансів,податкової політики та соціально-
економічного розвитку 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Розгляд та затвердження цільових програм місцевого 
самоврядування 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Про внесення змін до нормативних та регуляторних 
актів Києво-Святошинської районної ради та Києво-
Святошинської  районної державної адміністрації 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Про затвердження  Стратегії розвитку Києво-
Святошинського району до 2025 року 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Заслуховування головних розпорядників бюджетних 
коштів з приводу виконання затверджених 
кошторисних призначень 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Заслуховування керівників комунальних підприємств 
району 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Заслуховування звіту податкових органів з приводу 
обсягів податкових надходжень в районі 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Робота з Управлінням Пенсійного фонду у Києво-
Святошинському районі по зменшенню 
заборгованості по сплаті заробітної плати та всіх 
необхідних нарахувань 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

Надання погодження на отримання позик та 
розміщення вільного залишку коштів районного 
бюджету до державних банків 

Районне фінансове управління, 
районна державна адміністрація, 
постійна депутатська комісія 

 
Були направлені більше 10 запитів від комісії до Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації, комунальних підприємств, головних розпорядників тощо, з питань виконання районних 

програм, роботи комунальних підприємств тощо. 

Основними пріоритетами комісії є прозорість в роботі, найбільш ефективне та раціональне 

використання бюджетних коштів, а також системність.   

Члени  комісії також виїжджали до головних розпорядників району та керівників комунальних 

підприємств (КП «Реклама», КП «БТИ», КП «Спец. обслуговування») з метою контролю та підготовки 

рішень до сесії міської ради. Слід зауважити, що існує співпраця між розпорядниками коштів та 

бюджетною комісією. 
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Члени комісії також приймали участь в багатьох спільних засідання депутатських комісій 

районної ради з актуальних питань нашого району, а саме щодо меж району, фінансування головних 

розпорядників. 

Всі члени комісії займають активну позицію в обговоренні питань, що віднесені до компетенції 

комісії. Також їм особлива подяка за розуміння важливості роботи комісії. 

Але є також деякі недоліки в роботі на  які слід зосередити увагу - це в першу чергу присутність 

на засіданнях бюджетної комісії. Тому ще раз звертаюсь до керівництва районної ради та керівників 

фракцій та груп з проханням акцентувати на цьому увагу депутатів.  Зі свого боку можу запевнити, що 

докладу всіх зусиль для вирішення всіх нагальних питань. 

 

 

Голова постійної депутатської комісії     Починков Д.О. 


