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Проєктом рішення пропонується затвердити план роботи Київської міської ради
на 2022 рік.



Зауваження

Частиною 1 статті 24 Регламенту Київської міської ради передбачається, що
діяльність Київради проводиться відповідно до планів, які затверджуються
Київрадою. План роботи Київради визначає напрями діяльності Київради та її органів,
організаційні форми вирішення поставлених завдань і містить перелік назв проєктів
рішень Київради, звітів, інформації та інших заходів, період їх підготовки та осіб,
відповідальних за підготовку. Проєкт плану роботи Київради розробляється за участю
постійних комісій Київради та секретаріату Київради, структурних підрозділів
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), а також з
урахуванням пропозицій депутатів/депутаток Київради і депутатських фракцій
Київради, та подається на затвердження Київрадою заступником/заступницею
міського голови - секретарем Київради.

Разом з тим, проєкт плану містить тільки назви проєктів рішень та 2 інші заходи,
та не містить інформації про заплановані звіти.

Крім того, частину проєктів рішень, які вже подані уповноваженими посадовими
особами в 2022 році, не відображено в плані, зокрема:

- Про органи самоорганізації населення у місті Києві, поданий 06.01.2022
Заступником міського голови - секретар Київської міської ради;

- Про деякі питання управління районами в місті Києві; Про деякі питання
діяльності виконавчих органів Київської міської ради; Про питання управління
районами в місті Києві, подані 27.01.2022 Київським міським головою.

Зазначене свідчить про те, що проєкт плану має формальний характер та не
відображає в повній мірі види діяльності Київради у 2022 році, не дає депутатам та
мешканцям територіальної громади інформації щодо реального плану роботи Київради.

Враховуючи викладене, рекомендується доповнити план пунктами щодо
звітування та заслуховування інформації, а також доопрацювати план в частині
найбільш повного відображення проєктів рішень.

Висновок: проєкт рішення може бути прийнятий з урахуванням зауважень,
оскільки в його змісті не виявлено корупціогенних факторів.


