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КИЕВО- СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКJШКАННЯ

Р I ШЕННЯ
Про створення Тимчасовог контрольноi комгсгг
Киево-Святошинськог районное ради з питань перевгрки дгяльностг
автозаправних станцгй (в тому числг газових), законностг встановлення малых
архгтектурних форм та рекламних площ на територгг
Киево-Святошинського району Кигвськог областг
Вгдповгдно до п .2 ч .1 ст .43 Закону цкраiни «Про мгсцеве самоврядування в
цкраiнг», ст . 27 Регламенту Киево-Святошинсько i районно i ради Киiвськоi областг
VII скликання , ст .4 Положення про Тимчасовг депутатськг комгсгi, про порядок
проведення перевгрок Тимчасовими депутатськими ком iсiями Киево -Святошинсько i
районноi ради Киiвськоi областг , затвердженого ргшенням Киево -Святошинсько i
районноi ради вгд 02.03.2012 року N 186-16-VI, враховуючи подання депутатських
фракцгй , Киево-Святошинська районна рада Киiвськоi областг
в и р i ш ил а :
1. Створити Тимчасову контрольну ком iсiю Киево-Святошинсько i районно i
ради Киiвськоi областг з питань перевгрки дгяльностг автозаправних станцгй (в тому
числг газових), законностг встановлення малих архгтектурних форм та рекламних
площ на територг i
Киево-Святошинського району Киiвськоi областг (далг —
Тимчасова контрольна ком iсiя).
2. Затвердити персональний склад Тимчасовоi контрольноi комгсгi , зггдно з
додатком .
3. Основними завданнями роботи Тимчасово i контрольно i комгсгi е перевгрка
дгяльностг автозаправних станцгй (в тому числг газовик), законностг встановлення
малих архгтектурних форм та рекламних площ на територг i Киево -Святошинського
району Киiвськоi областг на предмет вгдповгдностг iх дгяльностг (встановлення )
вимогам законодавства цкраiни та гнтересам територгальноi громади КиевоСвятошинського району ; визначення необхгдностг приведення таких об 'ектгв у
вгдповгднгсть до норм чинного законодавства або iх демонтажу .
4. Визначити термгн дгяльностг тимчасовоi контрольно i комгсгi - шгсть мгсяцгв .
5. Попереднгй звгт тимчасово f контрольноi комгсгi про виконану роботу та
пропозицгi заслухати на засгданнг сесй Киево -Святошинсько i районно ради Киiвськоi
областг не пгзнгше двохмгсячного термгну з дня прийняття цього ргшення .
б . Контроль за виконанням цього ргшення покласти на постгйну комгсгю Киево Святошинськоi районно i ради Киiвськоi областг з питань пгдприемницькоi дгяльностг ,
промисловоi полгтики , торггвлг , реклами , архгтектури , благоустрою , транспорту та
зв'язку.
Голова ради

м . Киiв
28 липня 2016 року
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Додатак
да ргшення Киево-Святошинськаi
районно! ради VII скликання
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СКЛАД
Тимчасовоi контральнаi камгсгi з питань перевгрки дгяльнастг
автозаправних станцгй (в тому числг газових), законностг встановлення
л iалих архгтектурних форм та рекламних площ на територй КиевоСвятошинськаго району Кигвськог областг
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Голова Тимчасовог контрольноl комгсгi
Спгров Евген АркадгГ~ ович
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Iванович
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Кириченко Олександр Васпльовг ~ч

Киево-Святошинська
районна органгзацгя радикально
партгi Олега Ляшка в Киiвськгй
областг
Киево-Святошинська
районна в Киiвськгй областг
органгзацгя партгi " Блок Петра
Порошенка С олiдарнiсТь "
Киево-Святошинська
районна органгзацгя
всеукраiнського об'еднання

"Свобода "
4
Осадча Катервна Серггiвна

5
Юнчиц Андргй Павлович

б
Реган Павла Леонгдавич
7
Спасгченко Володимир Мпколайовпч

Заступнi-к галави районна! ради

Киево-Святошинська
районна партгйна органгзацгя
всеукраiнського об'еднання
"Батькгвщина "
Киево-Святошинська
районна органгзацгя радикально
партгi Олега Ляшка в Киiвськгй
областг
Киево-Святошинська
районна органгзацгя полгтичноi
партгi " Укроп "
Киево-Святошинська
районна партгйна органгзацгя
всеукраiнського об еднання
партгi " Наш край "

О. М. Однороманенко

