
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені консультації з громадськістю  

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією 

за ІV 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 

 

 

 

 

 

18.10.2017 

01.11.2017 

15.11.2017 

29.11.2017 

13.12.2017 

Відбулося 5 засідань Громадської ради на 

яких розглядалися нагальні питання 

життєдіяльності району; 

висвітлено протоколи засідань на офіційному 

веб-сайті Подільської райдержадміністрації: 

https://podil.kievcity.gov.ua/content/protokoly-

zasidan-gromadskoi-rady-pry-podilskiy-

rayonniy-v-misti-kyievi-derzhavniy-

administracii-za-20172019-rr.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; 

узгодження 

питань із 

закладами 

ресторанного 

господарства 

 

Обстеження 

(рейди) із 

залученням 

правоохоронних 

органів та відділу 

контролю за 

благоустроєм 

Подільської РДА 

 

 

 

Нарада з 

керівниками 

закладів 

ресторанного 

господарства, що 

функціонують на 

пішохідній 

частині вулиці  

П. Сагайдачного  

04.10.2017 

11.10.2017 

18.10.2017 

25.10.2017 

01.11.2017 

08.11.2017 

15.11.2017 

22.11.2017 

 

 

 

23.11.2017 

 

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: вилучено майже 

50 кг продовольчої продукції, складалися 

протоколи за ст. 160 КУпАП 

 

Проведено: 

- роз’яснювальну роботу щодо святкового 

тематичного оформлення фасадів закладів; 

- обговорення інших заходів щодо підготовки 

до Новорічних та Різдвяних свят 

Начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

Лук’янюк О.М. 

тел.: 425-45-24 

https://podil.kievcity.gov.ua/content/protokoly-zasidan-gromadskoi-rady-pry-podilskiy-rayonniy-v-misti-kyievi-derzhavniy-administracii-za-20172019-rr.html
https://podil.kievcity.gov.ua/content/protokoly-zasidan-gromadskoi-rady-pry-podilskiy-rayonniy-v-misti-kyievi-derzhavniy-administracii-za-20172019-rr.html
https://podil.kievcity.gov.ua/content/protokoly-zasidan-gromadskoi-rady-pry-podilskiy-rayonniy-v-misti-kyievi-derzhavniy-administracii-za-20172019-rr.html
https://podil.kievcity.gov.ua/content/protokoly-zasidan-gromadskoi-rady-pry-podilskiy-rayonniy-v-misti-kyievi-derzhavniy-administracii-za-20172019-rr.html


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  

26.10.2017 

23.11.2017 

28.11.2017  

 

 

 

 

 

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 

 

4.  Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної 

роботи щодо 

оформлення 

субсидій на 

житлово-

комунальні 

послуги 

 

 

- Прийоми 

громадян 

ІV квартал  

2017 року 

 

Проведено інформаційно-роз’яснювальну 

роботу щодо оформлення субсидій на 

житлово-комунальні послуги 

 

Начальник управління праці та соціального захисту 

населення  

Бернадська С.Б.  

тел.: 425-31-19 

 

5.  Умови створення 

прийомних сімей 

і дитячих 

будинків 

сімейного типу та 

їх 

функціонування 

- Розповсюдження 

друкованої 

продукції  

 

 

 

 

 

Розміщення 

інформації на 

офіційному веб- 

сайті Подільської 

РДА 

 

Участь у теле- та 

радіопередачах з 

питань розвитку 

та підтримки 

сімейних форм 

виховання 

 

 

 

 

ІV квартал  

2017 року 

 

 

 

 

 

 

жовтень, 

грудень 

2017 року 

 

 

 

26.10.2017 

21.12.2017 

 

Розповсюджено 800 інформаційних листівок 

серед мешканців Подільського району міста 

Києва щодо сімейної форми влаштування 

дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах і створення та функціонування 

патронатних сімей «Шукаємо сім’ї для 

роботи патронатними вихователями!» 

 

Висвітлено інформацію  

Подільського РЦСССДМ на тему:  

- «Прийміть дитину у родину»; 

- «Шукаємо патронатних вихователів» 
 

 

Національне радіо України в рубриці «Освіта 

на «Культурі» в рамках проекту «Зігріте 

серце» в прямому ефірі 

Директор Подільського районного в місті Києві 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Кліопа Л.С. 

тел.: 460-99-64 

 



6.  Проект 

Орієнтовного 

плану проведення 

консультацій з 

громадськістю у 

Подільській 

районній в місті 

Києві державній 

адміністрації на 

2018 рік 

- Громадське 

обговорення 

проекту 

Орієнтовного 

плану проведення 

консультацій з 

громадськістю на 

2018 рік у формі 

електронної 

консультації; 

Засідання 

Громадської ради 

12.12.-

28.12.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2017 

13.12.2017 

Висвітлено на офіційному веб-сайті 

Подільської райдержадміністрації 

(https://podil.kievcity.gov.ua/content/povidomle

nnya-pro-provedennya-gromadskogo-

obgovorennya-proektu-oriientovnogo-planu-

provedennya-konsultaciy-z-gromadskistyu-na-

2018-rik.html) 

 

 

 

Ознайомлення членів Громадської ради з 

проектом Орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю у Подільській 

райдержадміністрації  на 2018 рік 
 

Начальник відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

 

 

 

 

 

7.  - Оздоровлення 

дітей пільгових 

категорій 

 

 

Консультації ІV квартал  

2017 року 

 

Консультування щодо оздоровлення дітей 

пільгових категорій (оздоровлено 41 дитину) 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту  

Кузьменко О.О. 

тел.: 482-51-54 

 

8.  Залучення 

громадськості до 

бюджетного  

процесу  

- Ярмарок 

громадських 

проектів 

Подільського 

району (ГБ-2) 

ІV квартал  

2017 року 

 

Презентація авторами проектів громадського 

бюджету Подільського району. Обговорення 

умов та проблем голосування за проекти, а 

також обмін досвідом з авторами проектів. 

 

Начальник відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

 

Структурні підрозділи 

 

9.  Порядок 

проведення 

розслідування 

нещасних 

випадків 

учасниками 

навчально-

виховного 

процесу 

 

- Електронні, 

телефонні 

консультації 

ІV квартал  

2017 року 

 

Надано роз’яснення щодо розслідування 

нещасних випадків, підготовки документації 

та звітності 

 

 

Начальник управління освіти  

Васіна М.В. 

тел.: 425-25-66 

10.  Електронна черга 

в дошкільні 

навчальні 

заклади. 

Консультування 

та супровід 

 

 

 

- Електронні, 

телефонні 

консультації 

ІV квартал  

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 
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11.  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 

ІV квартал  

2017 року 

 

Заходи відбулися відповідно до затверджених 

районних планів  

Начальник управління праці та соціального захисту 

населення  

Бернадська С.Б.  

тел.: 425-31-19 

 

12.  Порядок видачі 

посвідчень 

батьків та дитини 

з багатодітної 

сім’ї 

 

 

- Консультації ІV квартал  

2017 року 

 

Роз’яснено порядок надання статусу 

багатодітної родини (оформлено 134 

посвідчення: 56 для батьків та 78 для дітей)  

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту  

Кузьменко О.О. 

тел.: 482-51-54 

13.  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 

ІV квартал  

2017 року 

 

Розміщено 374 новини, 31 анонс,  

27 оголошень та інші інформаційні матеріали 

 

Начальник відділу організаційно-аналітичного 

забезпечення роботи голови  

Дацун Я.О. 

тел.: 425-75-74 

 


