КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Про Президію Києво-Святошинської районної ради VІІ скликання

Відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» районна рада
в и р і ш и л а:
1. Утворити Президію Києво-Святошинської районної ради VІІ скликання зі
складом згідно з додатком 1.
2. Затвердити Положення про Президію Києво-Святошинської районної ради
VІІ скликання згідно з додатком 2.
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
27 листопада 2015 року
№ 18-02-VІІ

О.С. Нестеренко

Додаток 1
до рішення Києво-Святошинської
районної ради VІІ скликання
від 27.11.2015 року № 18-02-VІІ

СКЛАД ПРЕЗИДІЇ
Києво-Святошинської районної ради VІІ скликання
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Нестеренко
Олексій Сергійович
Данченко
Владислав Олександрович
Бебешко
Олена Олександрівна
Бігун
Тамара Миколаївна
Возний
Сергій Олександрович
Гедульянов
Вадим Едуардович

Гусятинський
Дмитро Миколайович
Дідич
Тарас Тарасович

9.

Дмитрієв
Ігор Віталійович

10.

Ковінченко
Анатолій Леонідович
Лисенко
Руслан Геннадійович
Мусієнко
Денис Володимирович

11.
12.

13.

Однороманенко
Олександр Михайлович

14.

Реган
Павло Леонідович

15.

Спіров
Євген Аркадійович

16.

Тигов
Олександр Олександрович

- голова районної ради
- заступник голови районної ради
- уповноважений представник депутатської фракції ВО
«Батьківщина»
- голова постійної комісії з питань освіти, науки,
культури, духовності, історії, спорту та туризму
- уповноважений представник депутатської фракції
«Нові Обличчя»
- голова постійної комісії з питань законності,
правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної
політики, свободи слова, захисту прав і законних
інтересів громадян та взаємодії із засобами масової
інформації
- уповноважений представник депутатської фракції ПП
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП»
- голова постійної комісії з питань управління
комунальним
майном,
діяльності
комунальних
підприємств, житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного
комплексу
та
енергозберігаючих технологій
- голова постійної комісії з питань регламенту,
депутатської етики, організації діяльності ради та
взаємодії з органами місцевого самоврядування
- уповноважений представник депутатської фракції ВО
«Свобода»
- уповноважений представник депутатської фракції
Радикальної Партії Ляшка
- голова постійної комісії з питань земельних відносин,
містобудування,
капітального
будівництва,
агропромислового комплексу, охорони навколишнього
середовища та екології
- голова постійної комісії з питань планування
бюджету, фінансів, податкової політики, соціальноекономічного розвитку та інвестицій
- голова постійної комісії з питань охорони здоров’я,
материнства, дитинства, праці та соціального захисту
населення
- голова постійної комісії з питань підприємницької
діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами,
архітектури, благоустрою, транспорту та зв’язку
- уповноважений представник депутатської фракції
«Солідарність»

Заступник голови ради

В.О. Данченко

Додаток 2
до рішення Києво-Святошинської
районної ради VІІ скликання
від 27.11.2015 року № 18-02-VІІ
Положення
про Президію Києво-Святошинської районної ради VІІ скликання
1. Президія (далі – Президія) Києво-Святошинської районної ради (далі – Ради) створена
відповідно до ст. 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
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.О. Данченко

