
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження плану роботи  
Києво-Святошинської районної ради  

на 2011 рік 
 
 
 

 Відповідно до  пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, районна рада  
 

в и р і ш и л а: 

1. Затвердити план роботи Києво-Святошинської районної ради на 2011 рік згідно 
з додатком.  

 
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 
24 грудня 2010 року 
№ 27-03-VІ 



                                                                                                                                                   Додаток  
                                                                                                                                                                                до рішення Києво-Святошинської  

                                                                                                                                                                      районної ради VІ скликання 
                                                                                                                                                                                  від 24 грудня 2010 року  № 27-03-VІ 

ПЛАН   РОБОТИ 
Києво-Святошинської районної ради на  2011 рік 

 

№ 
п/п 

Назва та зміст заходів Термін 
проведення 

Місце 
проведення 

Відповідальні за 
підготовку та 
проведення 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
1. Організаційні питання 

1. Проведення засідань сесій районної ради Щоквартально Зала засідань 
РДА 

Районна рада  

2. Організація засідань Президії районної ради Щомісячно Районна рада Голова районної ради, 
виконавчий апарат ради 

 

2. Питання для розгляду на сесії районної ради 
 

2.1. Поточні питання 

2.1.1. Про районний бюджет Києво-Святошинського району на 
2011 рік. 

Січень Зала засідань 
РДА 

Голова РДА, начальник 
фінансового управління РДА, 
голова профільної комісії 

 

2.1.2. Про затвердження плану роботи Києво-

Святошинської районної ради на 2009 рік та І квартал 

І квартал "-" Голова районної ради  

2.1.3. Про внесення змін до деяких рішень районної ради 

у зв’язку із змінами кількості, складу, керівництва та 

функціональної спрямованості постійних комісій районної 

Протягом року "-" Голова районної ради, голова 
профільної комісії 

 



  
 

 

2.1.4. Про внесення змін до рішення Києво-Святошинської 
районної ради "Про районний бюджет Києво-
Святошинського району на 2011 рік". 

Протягом року  "-"  Начальник фінансового 
управління РДА, голова 
профільної комісії 

 

2.1.5. Про затвердження звіту про витрачання коштів резервного 
фонду районного бюджету. 

Протягом року "-" Начальник фінансового 
управління РДА, голова 
профільної комісії 

 

2.1.6. Земельні питання. Протягом року "-" РДА,  
голови профільних комісій 
 

 

2.1.7. Про депутатські запити. Протягом року "-" Голова профільної комісії, 
депутати районної ради 

 

2.1.8. Про роботу постійних депутатських комісій Києво-

Святошинської районної ради на 2011 рік. 

Березень "-" Голова районної ради, голови 
профільних комісій 

 

2.1.9. Звіти про роботу за 2010-2011 роки комунальних 
підприємств Києво-Святошинської районної ради. 

Протягом року "-" Директори комунальних 
підприємств, голова 
профільної комісії 

 

2.1.10. Про затвердження плану роботи районної ради на II 
квартал 2011 року. 

Березень  Голова районної ради  

2.1.11. Про розміри грошової компенсації вартості продуктів 
харчування дітям, які потерпіли внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на 2011 рік. 

Квітень "-" Управління праці та 
соціального захисту 
населення РДА, голова 
профільної комісії 

 

2.1.12. Звіт про виконання районного бюджету Києво-
Cвятошинського району за I квартал 2011 року. 

Квітень-
травень 

"-" Начальник фінансового 
управління РДА, голова 
профільної комісії 

 

2.1.13. Про затвердження плану роботи районної ради на III 
квартал 2011 року. 

Травень "-" Голова районної ради  

2.1.14. Про внесення змін до Регламенту Києво-Святошинської 
районної ради VІ скликання. 

Протягом року "-" Голова профільної комісії  

2.1.15. Про підготовку об’єктів комунальної власності до 
опалювального сезону 2011-2012 років. 

Серпень "-" РДА, відділ з питань 
комунальної власності 
районної ради, голова 

 



  
 

 

2.1.16. Про затвердження звіту про виконання районного 
бюджету Києво-Святошинського району за І півріччя 2011 
року. 

Липень-
серпень 

"-" Начальник фінансового 
управління РДА, голова 
профільної комісії 

 

2.1.17. Про підготовку програми економічного, соціального та 
культурного розвитку Києво-Святошинського району на 
2012 рік. 

Серпень-
вересень 

"-" РДА, голови профільних 
комісій 

 

2.1.18. Про затвердження плану роботи районної ради на IV 
квартал 2011 року. 

Вересень "-" Голова районної ради  

2.1.19. Про затвердження звіту про виконання районного 
бюджету Києво-Святошинського району за 9 місяців 2011 
року. 

Жовтень-
грудень 

"-" Начальник фінансового 
управління РДА, голова 
профільної комісії 

 

2.1.20. Про проект районного бюджету Києво-Святошинського 
району на 2012 рік. 

Грудень "-" Начальник фінансового 
управління РДА, 
голова профільної комісії 

 

2.1.21. Про план роботи районної ради на 2012 рік. Грудень "-" Голова районної ради  

2.1.22. Організація роботи постійних комісій районної ради. 
Документальне забезпечення та діловодство. 

Протягом року "-" Виконавчий апарат районної 
ради 
 

 

2.1.23. Затвердження районних програм на 2011 рік. Протягом року "-" РДА, голови профільних 
комісій 

 

2.2. Питання щодо здійснення регуляторної політики 

2.2.1. Про здійснення організаційних заходів та впорядкування 
відносин у сфері оренди майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, міст Києво-
Святошинського району Київської області. 
 

Березень "-" Голова профільної комісії, 
начальник відділу 
юридичного забезпечення 
виконавчого апарату  
районної ради 

 

2.2.2. Про програми діяльності комунальних підприємств 
Києво-Святошинської районної ради на 2011 рік. 

Протягом року "-" Директори комунальних 
підприємств, голова 
профільної комісії 

 



  
 

 

2.2.3. Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів 
підприємницької діяльності. 

Березень "-" РДА, 
голова профільної комісії 

 

2.2.4. Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів 
підприємницької діяльності на 2012 рік.  
 

Жовтень-
грудень 

"-" РДА, голови профільних 
комісій 

 

2.2.5. Про план роботи районної ради на 2012 рік. Грудень "-" Голова районної ради  
 

3. Питання для розгляду на засіданнях Президії районної  ради 

3.1. Про питання, що вносяться для розгляду на засіданнях 
сесії районної ради. 

Протягом 
року 

Районна рада Голова районної ради, 
голови комісій 

 

 
4. Питання для розгляду на засіданнях постійних комісій та депутатських груп 

4.1. Питання, пов`язані з підготовкою пленарних засідань 
районної ради.  

Протягом 
року 

Районна рада Голови постійних комісій  

4.2. Питання, передбачені планами роботи постійних комісій.  Протягом  
року  
 

"-" Голови постійних комісій  

5. Спільні заходи з Асоціацією органів місцевого самоврядування, 
іншими громадськими організаціями та політичними партіями району 

5.1. 
 

Забезпечення підготовки та проведення районних заходів 
по відзначенню свят. 

Протягом року Безпосередньо 
на місцях 

Начальник відділу по 
зв’язках з органами 
місцевого самоврядування  

 

5.2. Засідання Асоціації органів місцевого самоврядування (за 
окремим планом) 

Протягом року Безпосередньо 
на місцях 

Начальник відділу по 
зв’язках з органами 
місцевого самоврядування, 
голова Асоціації органів 

 

6. Організація допомоги місцевим радам та їх органам 

6.1. Надання практичної допомоги органам місцевого 
самоврядування в питаннях планування роботи рад, 
підготовки та проведення сесій і оформлення їх протоколів. 

Протягом року Безпосередньо 
на місцях 

Начальник відділу по 
зв’язках з органами 
місцевого самоврядування 

 

 
 



  
 

 

 
Заступник голови ради            В.А. Костина 



 


