
ЗАТВЕРДЖУЮ
голова Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації

Мондриївський 
« ж_ » _ __ 2016 року

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

на 2017 рік

№ Питання або проект нормативно- 
правового акта

Захід, що 
проводитиметься у 

рамках консультацій з 
громадськістю

Строк
проведення

консультацій

Соціальні групи 
населення та 

заінтересовані 
сторони, на які 

поширюватиметься 
дія рішення, що 
буде прийняте за 

результатами 
консультацій

Контактні дані 
особи/структурного 

підрозділу, відповідального 
за проведення 

консультацій (телефон, 
електронна адреса)

1. Особливості проведення 
зовнішнього незалежного 
оцінювання

Зустріч з батьками Лютий 
2017 року

Батьківська громада Начальник управління освіти 
Васіна М.В. 
тел.: 425-01-45 
podilosvitazs@ukr.net

2. Ефективне використання побутових 
відходів та недопущення 
забруднення навколишнього 
середовища

Конференція Липень 
2017 року

Керівники житлових 
організацій всіх 
форм власності та 
громадськість

Начальник управління
житлово-комунального
господарства
Курочка Д.Л.
тел.: 482-57-62
ujkgpodil@ukr.net

3. Порядок набору дітей 1 -х класів Зустріч з батьками Квітень 
2017 року

Батьківська громада Начальник управління освіти 
Васіна М.В. 
тел.: 425-01-45 
podilosvitazs@ukr.net
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4. Формування нового складу 
Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації

Засідання, робочі наради Квітень- 
травень 

2017 року

Представники
інститутів
громадянського
суспільства

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. 
тел.: 425-74-73 
podolpolitica@ukr.net

5. Організація та проведення заходів з 
нагоди відзначення свят та 
пам’ятних дат в Подільському 
районі м. Києва

Засідання
організаційного комітету 
з питань організації та 
проведення заходів в 
районі

Протягом 
2017 року

Мешканці району, 
члени громадських 
організацій

Начальник управління праці 
та соціального захисту 
населення Бернадська С.Б. 
тел.: 425-31-19 
office@Ruszn07.kiev.ua

6. Електронні черги в дошкільні 
навчальні заклади. Консультування 
та супровід

Електронні, телефонні 
консультації

Протягом 
2017 року

Батьківська громада Начальник управління освіти 
Васіна М.В. 
тел.: 425-01-45 
podilosvitazs@ukr.net

7. Порядок проведення розслідування 
нещасних випадків учасниками 
навчально-виховного процесу

Електронні, телефонні 
консультації

Протягом 
2017 року

Батьківська громада Начальник управління освіти 
Васіна М.В. 
тел.: 425-01-45 
podilosvitazs@ukr.net

8. Вирішення питань та соціально- 
побутових проблем учасників 
антитерористичної операції

Засідання Міжвідомчої 
координаційної комісії 
по роботі з учасниками

Протягом 
2017 року

Учасники 
антитерористичної 
операції, члени їх 
сімей та тимчасово 
переміщені особи

Начальник управління праці 
та соціального захисту 
населення Бернадська С.Б. 
тел.: 425-31-19 
office@Ruszn07.kiev.ua

9. Роз’яснення щодо спрощеного 
порядку призначення субсидій на 
житлово-комунальні послуги

Зустрічі з мешканцями 
району та громадськими 
організаціями

Протягом 
2017 року

Мешканці району,
представники
інститутів
громадянського
суспільства

Начальник управління праці 
та соціального захисту 
населення Бернадська С.Б. 
тел.: 425-31-19 
office@Ruszn07.kiev.ua

10. Роз’яснення порядку видачі 
посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї

Зустрічі з громадськістю, 
телефонні консультації

Протягом 
2017 року

Багатодітні родини Начальник відділу у справах 
сім’ї, молоді та спорту 
Кузьменко 0 .0 . 
тел.: 482-51-54 
podil.molod@gmail.com
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11. Інформування щодо умов створення 
патронатних сімей

Зустрічі з громадськістю Протягом 
2017 року

Мешканці району Директор Подільського 
районного в місті Києві 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
Кліопа Л.С. 
тел.: 460-99-64 
росіоі soc@ukr.net

12. Діяльність Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації 
2015-2017 рр.

Засідання, круглі столи, 
робочі наради

Протягом 
2017 року

Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
мешканці району

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. 
тел.: 425-74-73 
podolpolitica@ukr.net

13. Інформаційне супроводження 
реалізації Ініціативи «Партнерство 
«Відкритий Уряд» у 2016 -  2018 
роках

Висвітлення на 
офіційному веб-сайті 
Подільської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації, засідання, 
робочі наради, зустрічі з 
громадськістю

Протягом 
2017 року

Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
мешканці району

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. 
тел.: 425-74-73 
podolpolitica@ukr.net

14. Посилення ролі органів 
самоорганізації населення у 
вирішенні основних питань 
життєдіяльності Подільського 
району

Робочі наради, засідання 
з представниками 
органів самоорганізації 
населення району

Протягом 
2017 року

Представники
органів
самоорганізації
населення

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. 
тел.: 425-74-73 
podolpolitica@ukr.net

15. Залучення громадськості до 
бюджетного процесу

Зустрічі з громадськістю, 
засідання Подільської 
районної робочої групи з 
питань громадського 
бюджету

Протягом 
2017 року

Мешканці району,
представники
інститутів
громадянського
суспільства

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. 
тел.: 425-74-73 
podolpolitica@ukr.net

16. Обговорення проектів нормативно- 
правових актів з питань торгівлі та 
підприємництва з метою

Наради та робочі зустрічі Протягом 
2017 року

Керівники 
підприємств 
торгівлі, ринкової

Начальник відділу торгівлі та 
споживчого ринку 
Лук’янюк О.М.
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налагодження системного діалогу 
органів виконавчої влади з 
громадськістю, підвищення якості 
підготовки рішень з важливих 
питань державного і суспільного 
життя з урахуванням громадської 
думки

мережі та
ресторанного
господарства

тел.: 425-45-24 
torgpodil@ukr.net

17. Інформування громадськості про 
найважливіші події, заходи, 
соціально-економічне становище 
Подільського району

Висвітлення на 
офіційному веб-сайті 
Подільської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації; на сторінці 
району в соціальній 
мережі Фейсбук

Протягом 
2017 року

Мешканці району,
представники
інститутів
громадянського
суспільства

Начальник відділу 
організаційно-аналітичного 
забезпечення роботи голови 
Дацун Я. О. 
тел.: 485-75-74 
org-analit@ukr.net

18. Проект Орієнтовного плану 
проведення консультацій з 
громадськістю на 2018 рік

Ознайомлення членів 
Громадської ради при 
Подільській районній в 
місті Києві державній 
адміністрації з проектом 
Орієнтовного плану 
проведення консультацій 
з громадськістю на 2018 
рік з метою врахування 
пропозицій;
електронна консультація 
з громадськістю 
офіційному веб-сайті 
Подільської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації

Грудень 
2017 року

Представники 
інститутів 
громадянського 
суспільства, 
мешканці району

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. 
тел.: 425-74-73 
podolpolitica@ukr.net

Заступник керівника апарату О. Мукан
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