
 
 
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
Про заслуховування звіту про роботу постійної комісії районної ради  
з питань агропромислового комплексу, раціонального використання  

земель сільськогосподарського призначення, екології та охорони 
навколишнього середовища 

 
   
 

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 агропромислового комплексу, 
раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, екології та 
охорони навколишнього середовища, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

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

комплексу, раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, 

екології та охорони навколишнього середовища (додається) взяти до відома. 

  
 
 
 

                   Голова ради                          В.В. Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
06 червня 2013 року 
№ 329-29-VІ 



 
З В І Т  

голови постійної  комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, 
раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, екології 

та охорони навколишнього середовища Києво-Святошинської районної ради  
VІ скликання  

 
Склад комісії – 10 чоловік. 

 
 На 14 сесіях районної ради розглядали питання, що відносяться до повноважень 
постійної комісії. 
 Проведено 18 засідань постійної комісії на яких розглянуто 422 технічних 
документації з нормативної грошової оцінки фізичних осіб (це спадщина та садові 
товариства, паї). 
 33 – нормативи юридичних осіб – комерційного використання. 
 Порушень законодавства не виявлено. 
 На комісії розглянуто та запропоновано для затвердження на сесії слідуючі 
програми: 

1. Києво-Святошинська районна Програма «Підвищення родючості ґрунтів у 
2011-2015 роках» (14.04.2011 р. – VІ сесія). 

2. Києво-Святошинська районна Програма «Підтримка та відродження 
українського села на період до 2015 року» (08.09.2011 р. – IX сесія). 

3. Програма розвитку соціальної інфраструктури сільських територій Києво-
Святошинського району на період до 2015 року (08.09.2011 р. – IX сесія). 

4. Києво-Святошинська районна Програма «Зерно Київщини на 2012-2015 роки» 
(12.04.2012 р. – XVII сесія). 

5. Києво-Святошинська районна Програма «Розвиток молочного скотарства в 
Києво-Святошинському районі на період до 2015 року» (12.04.2012 р. – XVII 
сесія). 

6. Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації на території 
Києво-Святошинського  району Київської області на 2012-2015 роки  
(12.04.2012 р. – XVII сесія). 

7. Програма освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських 
потреб, поліпшення відповідних угідь, охорони земель, проведення нормативної 
грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної 
власності і проведення інвентаризації земель в Києво-Святошинському районі 
Київської області на 2012-2016 роки (31.05.2012 р. – XVIIІ сесія).  

8. Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу за межами 
населених пунктів Києво-Святошинського району на 2012-2016 роки 
(27.09.2012 р. – ХХ сесія). 

9. Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів 
у Києво-Святошинському районі Київської області на 2012-2016 роки 
(22.11.2012 р. – XXIII сесія). 

 
 
Голова постійної комісії з питань агропромислового                             
комплексу, раціонального використання земель                                                 В.В. Граждан 
сільськогосподарського призначення,  
екології та охорони навколишнього середовища  
 

 
 


