
 
 
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
Про внесення змін до Плану роботи Києво-Святошинської  

районної ради на 2013 рік, затвердженого рішенням  
Києво-Святошинської районної ради від 28.02.2013 р. № 302-26-VI 

 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», враховуючи висновки та рекомендації постійної 
комісії Києво-Святошинської районної ради з питань управління комунальним 
майном, діяльності комунальних підприємств, житлово-комунального господарства, 
паливно-енергетичного комплексу та енергозберігаючих технологій, з метою 
планування діяльності Києво-Святошинської районної ради та прийняття рішень, 
направлених на регулювання господарських відносин на території Києво-
Святошинського району, а також адміністративних відносин між регуляторними 
органами та суб’єктами господарювання, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Внести зміни до Плану роботи Києво-Святошинської районної ради на 2013 

рік, затвердженого рішенням Києво-Святошинської районної ради від 
28.02.2013 р. № 302-26-VI, та доповнити його наступними змінами згідно 
додатку 1. 

 
2. Доручити виконавчому апарату Києво-Святошинської районної ради 

забезпечити оприлюднення цього рішення у встановленому законом порядку. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних 
підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного 
комплексу та енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.). 

 
 
 
 

                       Голова ради                          В.В. Луцюк 
 

 
м. Київ 
12 вересня 2013 року 
№ 354-30-VІ 



           
           
           

                                                                                                                       
від 12.09.2013 р.  № 354-30-VІ 

 
 
 

Цей Додаток є невід’ємною частиною Плану діяльності Києво-Святошинської 
районної ради з питань підготовки  

проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого рішенням Києво-
Святошинської районної ради  
від 28.02.2013 р. № 302-26-VI 

 
 
 

№  
п/п 

Назва проекту рішення Києво-
Святошинської районної ради 

Мета прийняття регуляторного акту Назва 

1 2 3 
2.2.10 Про порядок управління майном 

спільної власності територіальних 
громад сіл, селища, міст Києво-
Святошинського району Київської 
області» (в новій редакції) 

Врегулювання відносин, пов’язаних з 
управлінням майном спільної власності 
територіальних громад, визначення 
повноважень у сфері управління об’єктами 
спільної власності власника, уповноваженого 
органу та балансоутримувачів. 

Києво
державна адміністрація

2.2.11 Про затвердження Порядку 
надання в оренду майна спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селища, міст Києво-
Святошинського району Київської 
області (в новій редакції)  

Врегулювання  відносини, пов’язаних з 
наданням майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, міст 
Києво-Святошинського району в оренду, 
використання плати за оренду майна, надання 
орендарю дозволу та здійснення невід’ємних 
поліпшень орендованого майна. 
 
 

Києво
державна адміністр

1 2 3 
2.2.12 Про затвердження Порядку 

передачі об’єктів спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селища, міст Києво-
Святошинського району Київської 
області  

Врегулювання процедури розгляду документів 
при вирішенні питань, пов’язаних з передачею 
об’єктів права комунальної  власності у 
спільну власність територіальних громад сіл, 
селища, міст району, а також об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селища, 
міст району (далі – об’єкти спільної власності) 
у комунальну та у спільну власність 
територіальних громад сіл, селища, міст (далі – 
комунальну власність). 

Києво
державна адміністрація



 

 

 
 

 

 
 

 
 

2.2.13 Про затвердження Порядку 
відчуження об’єктів спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селища, міст Києво-
Святошинського району Київської 
області 

Врегулювання процедури механізму та 
способу відчуження (продажу) індивідуально 
визначеного майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, міст 
Києво-Святошинського району, що 
здійснюється безпосередньо суб'єктом 
господарювання, на балансі якого перебуває 
таке майно на підставі рішення районної ради. 

Києво
державна адміністрація

2.2.14 Про затвердження порядку 
списання об’єктів спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селища, міст Києво-
Святошинського району Київської 
області 

Врегулювання процедури забезпечення 
збереження об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, міст 
Києво-Святошинського району Київської 
області. 

Києво
державна адміністрація

 
 
 

                    Заступник голови ради                                                           В.А. Костина 


