
 

Інформація про виконання Плану заходів 

щодо реалізації в Подільському районі міста Києва Національної стратегії сприяння  

розвитку громадянського суспільства в Україні у 2017 році 

 
№ 

п/п 

Найменування Дата 

проведення  

Відповідальний за 

виконання 

Співвиконавці від 

ОГС 

Результат  

1.  Інформування населення щодо 

виконання Службою у справах 

дітей заходів, передбачених 

Міською цільовою програмою 

правової освіти населення міста 

Києва на 2012-2016 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 29.12.2011  

№ 1005/7241 

 

Протягом 

2017 року  

Служба у справах 

дітей  

- Проведено 22 цілодобових районних 

профілактичних заходів «Діти вулиці»;  

Обстежено житлово-побутові умови 

проживання 129 сімей, діти яких 

перебувають на обліку, як такі, що 

опинились в складних життєвих 

обставинах, пропускають навчальні 

заняття без поважних причин, вчинили 

злочини чи правопорушення; 

Проведено 92 індивідуально-

профілактичні бесіди щодо 

попередження злочинів та 

правопорушень, здорового способу 

життя з учнями, які перебувають на 

внутрішньошкільному обліку, 

порушують дисципліну, пропускають 

уроки без поважних причин та з дітьми, 

які скоїли злочини і правопорушення; 

Здійснено 2 перевірки загальноосвітніх 

навчальних закладів району щодо 

організації виховної роботи з дітьми, 

про що складено відповідні акти; 

Здійснено 130 обстежень умов 

проживання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування в 

сім’ях опікунів/піклувальників 

,прийомних сім’ях, дитячих будинках 

сімейного типу 

 

 



2.  Організація та проведення 

конкурсного відбору громадських 

організацій для отримання 

фінансової підтримки з бюджету 

міста Києва  

 

- Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

Громадські 

організації, що 

отримують  

фінансування  

У зв’язку з опрацюванням та 

подальшим внесенням змін до Порядку 

відбору громадських організацій для 

надання фінансової підтримки з 

бюджету міста Києва, за інформацією 

Департаменту соціальної політики, 

конкурсний відбір буде можливість 

провести не раніше лютого 2018 року 

3.  Проведення заходів стосовно 

впровадження інноваційних 

проектів та розробок, що можуть 

бути реалізовані в міському 

господарстві столиці  

 

Січень – 

вересень 2017 

року 

Відділ економіки ПАТ 

«Київполіграфмаш» 

Залучено інвестицій для реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів (за 

рахунок вітчизняного споживача на 

800,0 тис. грн. для створення та випуску 

бобіно різальної машини %ПР 350) 

ПАТ «Фармак» Введено в експлуатацію нові виробничі 

потужності (впроваджено 16 нових 

лікарських засобів) 

ПП «Лайт Роут» Введено в дію обладнання для 

намотування трансформаторів і 

котушок індуктивності, плоско-

шліфувальний станок з програмним 

керуванням та лазер для маркування 

продукції  

ПАТ «Київхліб» Залучено інвестицій для реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів (за 

рахунок власник коштів на 52.2 млн. 

грн., збільшено виробничі потужності 

за рахунок встановлення 

циклотермічної печі Х 33 С 

(виробництва «Paviller B.V.P.S.A», 

Франція)  

4.  Інформування громадськості про 

найважливіші події, заходи, 

соціально-економічне становище 

району через офіційний веб-сайт 

Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації та сторінку 

райдержадміністрації  у соціальній 

мережі Фейсбук 

Протягом 

2017 року 

Відділ організаційно-

аналітичного 

забезпечення роботи 

голови, 

структурні 

підрозділи 

Подільської 

райдержадміністрації  

- Розміщено 2 803 новини, 

630 інформаційних повідомлень, 

451 фотоальбомів, 

115 оголошень, 

111 анонси, 

421 розпорядження Подільської 

райдержадміністрації 

  



5.  Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

механізмів реалізації 

енергоефективних заходів у 

житлових будинках міста Києва, в 

яких створені об’єднання 

співвласників багатоквартирних 

будинків та кооперативних 

будинках    

08.02.2017 

22.03.2017 

16.05.2017 

08.06.2017 

30.08.2017 

26.09.2017 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

 

 

 

 

 

Громадське 

об’єднання «Гарні 

Справи» 

 

 

В результаті проведеної інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

механізмів реалізації енергоефективних 

заходів, в Подільському районі була 

реалізована програма з 

енергозбереження відповідно до 

рішення Київської міської ради  від 

22.12.2016 № 780/1784 «Про 

затвердження Положення про 

співфінансування реконструкції, 

реставрації, проведення капітальних 

ремонтів, технічного переоснащення 

спільного майна у багатоквартирних 

будинках міста Києва» на умовах 

співфінансування (30% - мешканці, 70% 

- бюджет міста), для впровадження у 

житлових будинках енергоефективних 

заходів та значної економії 

енергоресурсів і відповідно економії 

власних коштів при оплаті за житлово-

комунальні послуги. В програмі 

прийняли участь: ЖБК: «Іскра», 

«Електрон-2», «Академічний-10», 

«Верстат-8», «Кристал-9», «Кристал-2», 

«Здоров’є», Приборист-4», «Київ-9», 

«Квітневий-6», «Київ-8» 

6.  Проведення із залученням 

громадськості району заходів  з 

нагоди відзначення державних та 

релігійних свят, пам’ятних дат 

 

15.02.2017 

26.04.2017 

08.-09.05.2017 

22.06.2017 

11.07.2017 

22.09.2017 

01.10.2017 

14.10.2017 

28.10.2017 

06.11.2017 

03.12.2017 

14.12.2017  

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

Структурні підрозділи 

Подільської 

райдержадміністрації;  

представники 

організацій 

громадянського 

суспільства 

Подільського району  

Залучено громадськості до відзначення 

важливих дат та свят, надано 

матеріальну та натуральну допомогу, 

підвищено рівень соціального 

забезпечення подолян, вшановано 

пам’ять захисників України в різні часи,  

національно-патріотичне виховання 

молоді 



7.  Здійснення координаційної роботи 

з Громадською радою при 

Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації відповідно 

до чинного законодавства: 

 

Робота з Громадською радою при 

Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації 2015-2017 

років 

 

Утворення та координація роботи 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів по формуванню 

нового складу при Подільській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2017-2019 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з Громадською радою при 

Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації 2017-2019 

років 

 

    

 

Протягом 

2017 року  

 

 

 

 

01.01.2017-

07.06.2017  

 

 

 

07.04.2017 – 

21.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.2017-

31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ з питань 

внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

 

Громадська рада при 

Подільській 

районній в місті 

Києві державній 

адміністрації, 

представники 

організацій 

громадянського 

суспільства  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 9 засідань Громадської ради 

на яких розглядались питання 

життєдіяльності району та організовано 

2 круглі столи 

 

Утворено ініціативну групу з 

підготовки установчих зборів по 

формуванню нового складу 

Громадської ради при Подільській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації (Розпорядження 

Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 07.04.2017 

№ 249). 

 Проведено 4 засідання ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів 

по формуванню нового складу 

Громадської ради при Подільській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації та Установчі збори з 

формування нового складу Громадської 

ради при Подільській районній в місті 

Києві державній адміністрації  

Затверджено склад Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

(Розпорядження Подільської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 

27.06.2017 № 439). 

Проведено 11 засідань Громадської 

ради 

 



Протягом 

2017 року 

 

 

 

 

Інформаційний супровід роботи 

Громадської ради при Подільській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації 2015-2017 років; 

ініціативної групи з підготовки 

установчих зборів по формуванню 

нового складу Громадської ради при 

Подільській районній в місті Києві 

державній адміністрації; 

Громадської ради при Подільській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації 2017-2019 років 

8.  Сприяння та координація 

проведення консультацій з 

громадськістю з актуальних  питань 

розвитку Подільського району 

міста Києві  

Протягом 

2017 року 

Відділ з питань 

внутрішньої політики 

та зв’язків з 

громадськістю,  

структурні 

підрозділи 

Подільської 

райдержадміністрації  

- Інформація про проведені Подільською 

районною в місті Києві державною 

адміністрацією консультації з 

громадськістю та взаємодію з 

Громадською радою висвітлено на веб-

сайті районної адміністрації у рубриці 

«Консультації з громадськістю» 

9.  Проведення обстежень з метою 

виявлення стихійної торгівлі та 

перевірки стану благоустрою 

території району: 

Комісійне обстеження будівельного 

майданчику за адресою:  

вул. Межигірська та вул. Оленівська 

(біля метро «Т. Шевченка») 

 

Комісійне обстеження зеленої зони 

вздовж вул. Косенка (лісосмуга) 

 

 

 

 

Приведення до належного 

санітарного стану прилеглої до 

автостанції «Полісся» території 

 

 

 

 

27.02.2017 

 

 

 

 

16.03.2017 

 

 

 

 

 

09.06.2017 

 

 

Відділ контролю за 

благоустроєм  

 

 

 

 

Ініціативна група 

мешканців з 

будинків по           

вул. Оленівська 

 

Ініціативна група 

мешканців 

житлового масиву 

Виноградар 

 

 

Підприємці та 

громадськість 

району 

 

 

 

 

Проведено комісійне обстеження з 

виявлення фактів спалювання відходів 

(сміття). Фактів спалювання не 

виявлено 

 

Проведено комісійне обстеження з 

питання санітарного стану території. 

Силами КП «Святошинське лісопаркове 

господарство» територію приведено до 

належного санітарного стану 

 

Територію приведено до належного 

стану 

 

http://podil.kievcity.gov.ua/files/2016/10/12/zvit.docx
http://podil.kievcity.gov.ua/files/2016/10/12/zvit.docx
http://podil.kievcity.gov.ua/files/2016/10/12/zvit.docx
http://podil.kievcity.gov.ua/files/2016/10/12/zvit.docx
http://podil.kievcity.gov.ua/files/2016/10/12/zvit.docx


Комісійне обстеження прилеглої до 

будівельного майданчика території з 

питання дотримання будівельних 

норм та Правил благоустрою міста 

Києва за адресою: вул. Межова 

 

Комісійне обстеження прилеглої до 

будівельного майданчика території з 

питання дотримання будівельних 

норм та Правил благоустрою міста за 

адресою: вул. Дегтярна, 2-4 

09.06.2017 

 

 

 

 

 

21.09.2017 

Ініціативна група 

мешканців 

прилеглих житлових 

будинків 

 

 

Ініціативна група 

мешканців 

прилеглих житлових 

будинків 

Забудовнику надані доручення, 

контролюється виконання 

 

 

 

 

Забудовнику надані доручення, 

контролюється виконання 

        

  


