
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Дніпровської районної 

в місті  Києві державної  

адміністрації 

від «23» листопада 2011 р. № 490 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Раду директорів підприємств промислового комплексу, установ та 

організацій Дніпровського району м. Києва при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Рада директорів підприємств промислового комплексу , установ та 

організацій Дніпровського району м. Києва при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі - Рада директорів) створюється як 

консультативно-дорадчий орган, що діє на громадських засадах, терміном на 

3 роки. 

1.2. У своїй діяльності Рада директорів керується Конституцією 

України,  чинним законодавством України та Положенням про Раду 

директорів підприємств промислового комплексу Дніпровського району 

міста Києва при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

(далі – Положення). 

1.3. При виконанні завдань Рада директорів взаємодіє із структурними 

підрозділами Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 

іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та 

громадськими об'єднаннями. 

1.4. Представники Ради директорів можуть залучатися до розробки 

програм соціально - економічного розвитку м. Києва та  районних цільових 

програм. 

1.5. Діяльність Ради директорів висвітлюється на офіційному веб-сайті 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.  

 

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Метою діяльності Ради директорів є розвиток дієвого механізму 

співпраці органів влади з підприємствами промислового комплексу району, 

узгодження адміністративних та громадських зусиль по створенню в 

Дніпровському районі м. Києва сприятливих умов для економічного 

розвитку підприємств району всіх форм власності. 

 

3.  ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ Є : 



3.1. Сприяння створенню умов для зростання обсягів виробництва та 

реалізації промислової продукції, зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств тощо. 

3.2. Представлення  інтересів трудових колективів та їх громадських 

об'єднань в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади. 

Проведення роз'яснювальної роботи серед трудових колективів підприємств 

району щодо стратегії розвитку району та міста, прийнятих рішень Київської 

міської ради та Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, 

рішень колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

3.3.  Захист  законних прав та інтересів  трудових колективів. 

3.4. Сприяння реалізації освітніх програм для керівників та персоналу 

підприємств.  

3.5.  Для здійснення  завдань Рада директорів: 

- вивчає проблеми, що виникають у роботі керівників підприємств, та 

вносить пропозиції до органів влади та органів місцевого самоврядування 

для створення сприятливих соціально-економічних умов розвитку 

підприємств усіх форм власності; 

- вносить пропозиції щодо вирішення спірних питань між суб'єктами 

господарювання та органами влади і органами місцевого самоврядування; 

- співпрацює з громадськими об'єднаннями суб'єктів господарювання, 

залучає їх представників до розробки та реалізації програм економічного 

розвитку району та міста, освітніх та культурно – просвітницьких заходів;  

- проводить іншу роботу згідно з затвердженими планами роботи та 

програмами діяльності на відповідний період. 

 

3. СТРУКТУРА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

 

4.1. Положення про Раду директорів, її кількісний та персональний 

склад, зміни та доповнення затверджуються розпорядженням Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

4.2. До складу Ради директорів можуть входити керівники підприємств, 

громадських об'єднань суб'єктів господарювання, посадові особи органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

4.3. Члени Ради директорів виконують свої повноваження на 

громадських засадах. 

4.4. Основною формою діяльності Ради директорів є засідання, що 

проводяться не рідше одного разу на квартал. 

4.5.  Голова Ради директорів, його заступник та секретар обираються на 

першому засіданні терміном на 3 роки.  

4.6.  Голова Ради директорів керує її діяльністю, представляє її в 

органах місцевого самоврядування, державних установах, органах влади, 

громадських організаціях, засобах масової інформації. 

4.7. Голова Ради директорів, а в разі його відсутності його заступник, 

приймають участь в роботі колегії Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 



4.8. Робота Ради директорів здійснюється згідно з річним планом 

роботи, який затверджується на засіданні Ради директорів. 

4.9. Засідання Ради директорів є правомочним, якщо на ньому присутні 

не менше половини членів Ради директорів. 

4.10. Рішення Ради директорів вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувало більшість членів Ради, присутніх на засіданні. Хід 

обговорення питань і ухвалення рішень фіксується в протоколі засідання. 

  4.11. Протокольні доручення Ради директорів мають характер 

рекомендацій. 

  4.12. На період відсутності голови Ради директорів його 

обов'язки виконує  заступник. 

4.13.  Членство в Раді директорів є добровільним. 

4.14.  Член Ради директорів має право: 

- брати участь у засіданнях Ради директорів; 

- вільно викладати свої погляди та надавати пропозиції з питань, що 

розглядаються; 

- отримувати інформацію про діяльність Ради директорів та надавати 

пропозиції з питань, пов'язаних з  її діяльністю. 

4.15.  Член  Ради директорів зобов'язаний: 

- дотримуватися вимог цього Положення; 

- виконувати рішення Ради директорів та доручення голови Ради 

директорів. 

4.16. Рада директорів може подавати пропозиції голові Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації про введення до свого складу 

нових членів. 

4.17. Для участі в роботі Рада директорів може залучати представників 

громадських об'єднань, запрошувати на засідання представників органів 

місцевого самоврядування, державних установ та організацій, структурних 

підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

4. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

 

  5.1. Після закінчення строку повноважень Рада директорів на 

останньому засіданні заслуховує звіт голови Ради директорів про проведену 

роботу, подає свої пропозиції голові Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо наступного складу Ради директорів та 

кандидатури голови Ради. 

5.2.   Діяльність Ради директорів може бути припинена достроково: 

-   за рішенням  Ради директорів; 

- за рішенням голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

 

Керівник апарату                       ПІДПИС                                   А. Павленко 
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