
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені консультації з громадськістю  

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією 

за ІIІ квартал 2017 року 

 
№ Питання/проект 

нормативно-

правового акта, щодо 

яких проведено 

консультацію, згідно з 

Орієнтовним планом 

на 2017 рік 

 

Питання/проект 

нормативно-

правового акта, щодо 

яких проведено 

консультацію, але які 

не були 

включені до  

Орієнтовного плану 

на 2017 рік 

Заходи, проведені у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Дата 

проведення 

заходу 

Інформація про проведений захід Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

заходу/учасника заходу 

1.  Діяльність Громадської 

ради при Подільській 

районній в місті Києві 

державній 

адміністрації 

- Засідання Громадської 

ради 

 

 

 

 

 

05.07.2017 

19.07.2017 

02.08.2017 

06.09.2017 

20.09.2017 

Відбулося 5 засідань Громадської ради на яких 

розглядалися нагальні питання життєдіяльності 

району 

 

http://podil.kievcity.gov.ua/content/gromadska-

rada.html 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

 

2.  - Виявлення та вжиття 

заходів щодо стихійної 

торгівлі  

Обстеження (рейди) із 

залученням 

правоохоронних органів 

та відділу контролю за 

благоустроєм 

Подільської РДА 

07.07.2017 

14.07.2017 

21.07.2017 

28.07.2017 

04.08.2017 

11.08.2017 

18.08.2017 

21.08.2017 

22.08.2017 

31.08.2017 

07.09.2017 

12.09.2017 

20.09.2017 

27.09.2017 

 

Проведено роз’яснювальну роботу щодо заборони 

торгівлі в невизначених місцях та без необхідної 

дозвільної документації, а також надано 

рекомендації стосовно торгівлі у спеціально 

відведених для цього місцях на ринках 

 

Щодо порушників вживалися заходи 

адміністративного впливу: вилучалася 

продовольча продукція, складалися протоколи за 

ст. 160 КУпАП 

Начальник відділу торгівлі 

та споживчого ринку 

Лук’янюк О.М. 

тел.: 425-45-24 

3.  Посилення ролі органів 

самоорганізації 

населення у вирішенні 

основних питань 

життєдіяльності 

Подільського району 

 

- Засідання оперативного 

штабу з питання 

підготовки господарства 

Подільського району до 

осінньо-зимового 

періоду  

 

27.07.2017 

31.08.2017 

28.09.2017  

 

 

 

 

Участь керівників органів самоорганізації 

населення з метою обговорення та вирішення 

нагальних питань життєдіяльності району  

 

 

 

 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

 

http://podil.kievcity.gov.ua/content/gromadska-rada.html
http://podil.kievcity.gov.ua/content/gromadska-rada.html


Робочі зустрічі  

 

 

 

 

 

Протягом 

ІІІ кварталу 

2017 року 

 

Обговорено питання реалізації проекту               

ОСН «Комітет мікрорайону «Рада мікрорайону 

«Нивки», переможця міського конкурсу проектів 

та програм розвитку місцевого самоврядування 

«Безпека дітей на дитячих майданчиках в умовах 

шаленого ритму мегаполісу»  

 

4.  - 

 

Надання методичної 

допомоги 

підприємствам, 

організаціям житлово-

комунального 

господарства району 

та громадськості  

 

Нарада за участю голів 

ОСББ, ЖБК, керівників 

інвестиційних та 

відомчих житлових 

фондів Подільського 

району 

 

Лекція-семінар  

30.08.2017 

 

 

 

 

 

 

26.09.2017 

 

Обговорено питання підготовки житлових 

будинків Подільського району до осінньо-

зимового періоду 2017-2018 року 

 

 

 

 

Розглянуто питання роздільного збору твердих 

побутових відходів (ГО «Гарні справи») 

 

Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства  

Курочка Д.Л. 

тел.: 482-57-62 

5.  Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної 

роботи щодо 

оформлення субсидій 

на житлово-комунальні 

послуги 

 

- Нарада з головами 

правлінь ЖБК, ОСББ та 

відомств 

26.09.2017 

 

Доведено до керівників ЖБК, ОСББ та відомств 

інформацію про призначення житлових субсидій 

відповідно до внесених змін у Порядок 

призначення та надання населенню субсидій на 

сплату за житлово-комунальні послуги 

 

 

Начальник управління 

праці та соціального 

захисту населення  

Бернадська С.Б.  

тел.: 425-31-19 

 

6.  - Оздоровлення дітей 

пільгових категорій 

Консультації Червень-

серпень 

2017 року 

 

Консультування щодо оздоровлення дітей 

пільгових категорій (оздоровлено 277 дітей) 

Начальник відділу у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Кузьменко О.О. 

тел.: 482-51-54 

 

7.  Умови створення 

прийомних сімей і 

дитячих будинків 

сімейного типу та їх 

функціонування 

- Виїзди в сім’ї 

 

Липень-

серпень  

2017 року 

Розповсюджено інформаційні листівки серед 

мешканців Подільського району міста Києва щодо 

створення та функціонування патронатних сімей в 

рамках соціальної акції «Допоможи дитині» 

Директор Подільського 

районного в місті Києві 

центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Кліопа Л.С. 

тел.: 460-99-64 

 

8.  - Підготовка закладів 

освіти до нового 

навчального року 

Інформування 

батьківської громади 

Протягом 

вересня 

2017 року 

Інформування представників батьківських 

комітетів про стан готовності навчальних закладів 

до нового навчального року, обсяги виконання 

робіт за кошти бюджету та залучені кошти 

 

Начальник управління 

освіти  

Васіна М.В. 

тел.: 425-25-66 



9.  Залучення 

громадськості до 

бюджетного  

процесу  

- Робочі зустрічі з 

авторами проектів 

Протягом  

ІІІ кварталу  

2017 року 

Робочі зустрічі щодо підготовки звітів про 

аналізи відповідності проектів законодавству та 

можливості їх реалізації 

 

У рамкам Громадського бюджету на 2018 рік у 

Подільському районі подано 81 проект на суму 

94,3 млн. грн. За результатами засідань робочої 

групи Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації з питань громадського 

бюджету 43 проекти успішно пройшли оцінку, 

отримали позитивні звіти і допущені до 

голосування  

 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

 

Структурні підрозділи 

10.  Порядок проведення 

розслідування 

нещасних випадків 

учасниками навчально-

виховного процесу 

- Електронні, телефонні 

консультації 

Протягом 

ІІІ кварталу  

2017 року 

 

Надано роз’яснення щодо розслідування 

нещасних випадків, підготовки документації та 

звітності 

 

 

Начальник управління 

освіти  

Васіна М.В. 

тел.: 425-25-66 

11.  Електронна черга в 

дошкільні навчальні 

заклади. 

Консультування та 

супровід 

- Електронні, телефонні 

консультації 

Протягом 

ІІІ кварталу  

2017 року 

 

Консультування батьків щодо порядку реєстрації 

в електронній черзі, зарахування до закладу та 

надання пільг 

 

 

Начальник управління 

освіти Васіна М.В. 

тел.: 425-25-66 

12.  Відзначення свят та 

пам’ятних дат в 

Подільському 

районі м. Києва 

- Урочисті зустрічі 

керівництва 

Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації з 

громадськістю, 

покладання квітів, 

мітинги-реквієми та 

інші тематичні заходи 

Протягом  

ІІІ кварталу  

2017 року 

 

Заходи відбулися відповідно до затверджених 

районних планів  

Начальник управління 

праці та соціального 

захисту населення  

Бернадська С.Б.  

тел.: 425-31-19 

 

13.  Порядок видачі 

посвідчень батьків та 

дитини з 

багатодітної сім’ї 

- Консультації Протягом  

ІIІ кварталу  

2017 року 

 

Роз’яснено порядок надання статусу багатодітної 

родини (оформлено 248 посвідчень)  

Начальник відділу у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту  

Кузьменко О.О. 

тел.: 482-51-54 

14.  Інформування 

громадськості про 

найважливіші події, 

заходи, соціально-

економічне становища 

Подільського району 

- Висвітлення інформації 

на офіційному веб-сайті 

Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації та на 

сторінці в соціальній 

мережі Фейсбук 

Протягом  

ІIІ кварталу  

2017 року 

 

Розміщено 366 новин, 26 анонсів, 25 оголошень 

та інші інформаційні матеріали 

 

Начальник відділу 

організаційно-

аналітичного забезпечення 

роботи голови  

Дацун Я.О. 

тел.: 425-75-74 

 


