
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені консультації з громадськістю  

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією 

за І 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.  Залучення громадськості до 

бюджетного процесу 

- Зустріч авторів проектів 

з головними 

розпорядниками коштів 

 

 

Засідання круглого столу  

«Збереження вікових 

дерев Подільського 

району»   

18.01.2017 

 

 

 

 

29.03.2017 

Налагоджено взаємодію між авторами 

громадських проектів та структурними 

підрозділами відповідальними за реалізацію 

проектів Бюджету участі 

 

Розглянуто стан реалізації проекту Бюджету 

участі «Збережи Дуб Шевченка» 

http://podil.kievcity.gov.ua/news/7852.html 

 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73; 

Начальник 

фінансового 

управління  

Кабанець Л.М. 

тел.: 425-80-81 

2.  Діяльність Громадської ради 

при Подільській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації 

- Засідання Громадської 

ради 

 

 

 

 

 

18.01.2017 

01.02.2017 

15.02.2017 

01.03.2017 

15.03.2017 

29.03.2017 

 

Проведено 6 засідань Громадської ради на яких 

розглядались питання життєдіяльності району та 

організовано 2 круглі столи 

 

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 

 

3.  Посилення ролі органів 

самоорганізації населення у 

вирішенні основних питань 

життєдіяльності Подільського 

району 

- Засідання оперативного 

штабу з благоустрою, 

озеленення та поліпшення 

санітарного стану 

Подільського району 

 

Робоча зустріч  

27.01.2017 

24.02.2017 

30.03.2017 

 

 

 

31.03.2017 

Участь керівників органів самоорганізації 

населення з метою обговорення актуальних 

питань життєдіяльності району 

 

 

 

Обговорено перспективні напрямки можливих 

проектів та програм для участі у міському 

конкурсі розвитку місцевого самоврядування, 

питання життєдіяльності району та шляхи 

подальшої співпраці 

 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

 

http://podil.kievcity.gov.ua/news/7852.html
http://podil.kievcity.gov.ua/content/gromadska-rada.html
http://podil.kievcity.gov.ua/content/gromadska-rada.html


4.  - Питання впровадження 

енергоефективних 

заходів та 

енергозбереження за 

участю громадськості 

Семінар  08.02.2017 Обговорено питання енерго-аудиту житлових 

будинків, охорони лічильників та питання 

співфінансування реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у 

багатоквартирних будинках міста Києва 

 

Начальник 

управління житлово-

комунального 

господарства 

Курочка Д.Л. 

тел.: 482-57-62 

 

5.  - «Українська революція 

1917-1921 років» 

Засідання за круглим 

столом  

 

15.02.2017 Було запрошено до участі керівника Музею 

Української революції 1917-1921 років 

О.Кучерука та інших фахівців з даної тематики 

   

http://podil.kievcity.gov.ua/news/7541.html 

 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

6.  Інспекційні перевірки із 

залученням громадськості 

щодо правопорушень 

законодавства у сфері 

благоустрою  

 Комісійне обстеження  

 

 

 

 

 

Комісійне обстеження  

 

 

 

 

 

 

 

Нарада  

27.02.2017 

 

 

 

 

 

16.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2017 

Проведено комісійне обстеження будівельного 

майданчика за участю громадськості з питання 

спалювання відходів (сміття) за адресою:  

ріг вул. Межигірська та вул. Оленівська. Фактів 

спалювання не виявлено 

 

За участю громадськості проведено комісійне 

обстеження зеленої зони (лісосмуга) вздовж  

вулиці Косенко з питань санітарного стану 

території. Силами комунального підприємства 

«Святошинське лісопаркове господарство» 

територію приведено до належного санітарного 

стану 

 

За участю підприємців відбувся розгляд питання 

перенесення тимчасових споруд зі скверу № 3 на 

Контрактовій площі в інші місця. Надіслані 

відповідні листи до Комісії по впорядкуванню 

тимчасових споруд при Київській міській 

державній адміністрації 

Начальник відділу 

контролю за 

благоустроєм 

Прищепа В.В. 

тел.: 425-00-72 

 

 

7.  Проведення інформаційно-

роз’яснювальнї роботи щодо 

оформлення субсидій на 

житлово-комунальні послуг 

- Нарада з головами 

правління ЖБК,  

ОСББ та відомств 

 

 

 

22.03.2017 

 

 

 

 

 

Доведено до керівників ЖБК, ОСББ та відомств 

інформацію про можливості оформлення 

субсидій, надано роз’яснення щодо правильності 

заповнення заяв та декларацій, а також переваг 

зменшення оплати за житлово-комунальні 

послуги 

 

Начальник 

управління праці та 

соціального захисту 

населення  

Бернадська С.Б.  

тел.: 425-31-19 

http://podil.kievcity.gov.ua/news/7541.html


8.  - Надання методичної 

допомоги 

підприємствам і 

організаціям житлово-

комунального 

господарства району та 

громадськості  

Нарада з громадськістю  22.03.2017 Доведено до відома питання проходження 

конкурсної програми 70/30; встановлення 

охоронних систем в житлових будинках; 

утримання сховищ цивільного захисту; терміни 

призначення житлової субсидії  

Начальник 

управління житлово-

комунального 

господарства 

Курочка Д.Л. 

тел.: 482-57-62 

 

9.  Інформаційне супроводження 

реалізації Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий 

Уряд» в Україні у 2016- 2018 

роках 

 

- Висвітлення інформації 

на офіційному веб-сайті 

Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

 

Протягом  

І кварталу  

2017 року 

 

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

partnerstvo-vidkrytyy-uryad.html 

 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

10.  - Інформування та 

проведення 

просвітницько-

роз’яснювальної 

роботи щодо 

перспективності та 

переваг децентралізації 

серед мешканців 

Подільського району 

Висвітлення інформації 

на офіційному веб-сайті 

Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

 

Протягом  

І кварталу  

2017 року 

 

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

vlady.html 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

11.  Інформування громадськості 

про найважливіші події, 

заходи, соціально-економічне 

становище 

Подільського району 

 

- Висвітлення інформації 

на офіційному веб-сайті 

Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

 

Висвітлення інформації 

на офіційній сторінці 

Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації в 

соціальній мережі 

Фейсбук 

 

Протягом  

І кварталу  

2017 року 

 

Розміщено 477 новин, 29 анонсів, 36 оголошень 

та інших інформаційних матеріалів  

Начальник відділу 

організаційно-

аналітичного 

забезпечення роботи 

голови 

Дацун Я.О. 

тел.: 425-75-74 

 

http://podil.kievcity.gov.ua/content/iniciatyva-partnerstvo-vidkrytyy-uryad.html
http://podil.kievcity.gov.ua/content/iniciatyva-partnerstvo-vidkrytyy-uryad.html

