КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про Президію Києво-Святошинської районної ради VІ скликання

Відповідно до статті 57 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про
місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 24,
стаття 170) (із змінами), Києво-Святошинська районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Положення про Президію Києво-Святошинської районної ради
VІ скликання (додається).
2. Персональний склад Президії винести на розгляд чергової сесії районної
ради.
3. 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 ради

м. Київ
02 грудня 2010 року
№ 12-02-VІ

В.В. Луцюк

Додаток
до рішення КиєвоСвятошинської
районної ради VІ скликання

від 02.12.2010 року
№ 12-02-VІ
Положення
про Президію Києво-Святошинської районної ради

1. Президія (далі – Президія) Києво-Святошинської районної ради (далі – ради)
створена відповідно до ст. 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” (від 21.05.1997 № 280/97-ВР) (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, №24,
стаття 170).
Президія є дорадчим органом ради, який готує узгоджені пропозиції і
рекомендації з питань, які пропонується внести на розгляд ради для прийняття
відповідних рішень. Рішення Президії мають рекомендаційний характер.
У своїй діяльності Президія підзвітна раді.
Питання про Президію (в тому числі, її склад та Положення про Президію)
вноситься на розгляд сесії головою ради і приймається радою.
2. До складу Президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій
ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.
Підставою для включення до складу Президії ради представників фракцій є
інформація про створення та склад фракцій, оголошена на пленарному засіданні та
оформлена відповідним протоколом. Протоколи засідань депутатських фракцій та
груп щодо уповноважених представників, які можуть представляти їх у Президії (по
одній особі від групи або фракції) подаються до секретаріату сесії.
3. Президія у своїй роботі керується і діє відповідно до Конституції України, чинного
законодавства, рішень ради, Регламенту ради та цього Положення.
4. Президія ради:
1). Розглядає підготовлені постійними комісіями ради проекти рішень ради і надає
голові ради, а за його відсутності – заступнику голови ради, узгоджені пропозиції
щодо формування порядку денного пленарного засідання ради;
2). Сприяє координації діяльності постійних комісій ради;
3). Розглядає та подає на затвердження раді річний та квартальний план роботи
ради;
4). Розглядає та подає на затвердження раді плани роботи постійних комісій,
підготовлені і надані комісіями в установленому порядку;
5). В разі необхідності вносить голові ради або його заступнику пропозиції про
створення робочих груп для підготовки проектів документів із залученням депутатів
та спеціалістів, консультантів, експертів тощо;
6). Сприяє діяльності депутатських фракцій (груп) ради;
7). Розглядає питання, пов`язані з організацією відносин ради з іншими органами
самоврядування Києво-Святошинського району, Київської області, інших регіонів,
міст та країн;
8). Розглядає проект кошторису витрат на утримання виконавчого апарату ради.

5. Президія здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання Президії є
правомочним за умови присутності на ньому більше половини її складу.
6. Засідання Президії скликає і веде голова ради, а в разі його відсутності або за його
дорученням – заступник голови ради.
7. Члени Президії повинні бути повідомлені про час і місце проведення засідання
Президії не пізніше як за три дні до її засідання.
8. Рішення Президії у формі пропозицій та рекомендацій приймаються на її засіданнях
більшістю голосів членів Президії від присутніх на її засіданні. У разі відсутності голови
постійної комісії на засіданнях Президії право вирішального голосу може бути надане
заступнику голови постійної комісії за рішенням Президії.

Заступник голови ради

В.А. Костина

