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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації
на 2019 рік
№

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

Строк
проведення
консультацій

1. Зовнішнє незалежне оцінювання

Зустріч з батьками

Лютий

Соціальні групи
населення та
заінтересовані сторони,
на які
поширюватиметься дія
рішення, що буде
прийняте за
результатами
консультацій
Батьківська громада

2.

Реалізація Концепції Нової
Української ніколи

Зустріч з батьками

Березень

Батьківська громада

3.

Порядок набору дітей до перших
класів

Зустріч з батьками

Квітень

Батьківська громада

4.

Інклюзивна освіта. Діяльність
інклюзивно-ресурсного центру

Зустріч з батьками

Вересень

Батьківська громада

Питання або проект нормативноправового
акта

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу, відповідального
за проведення
консультацій (телефон,
електронна адреса)

Начальник управління освіти
Васіна М.В.
тел.: 425-01-45
osvita_podilrda@3anda.gov.ua
Начальник управління освіти
Васіна М.В.
тел.: 425-01-45
osvitaJpodilrda@kmda. gov.ua
Начальник управління освіти
Васіна М.В.
тел.: 425-01-45
osvita_podilrda@kmda.gov.ua
Начальник управління освіти
Васіна М.В.
тел.: 425-01-45
овуіїа podilrda@kmda.gov.ua

5.

Інформування щодо:
- порядку дотримання законодавства
України у сфері протидії корупції застосування окремих положень
Закону України «Про запобігання
корупції» стосовно заходів
фінансового контролю;
- процедури застосування окремих
положень Закону України «Про
запобігання корупції» стосовно
положень, що стосуються суттєвих
змін в майновому стані суб’єктів
декларування

Висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації та
консультації з
громадськістю

І квартал

Протягом року

Ознайомлення з матеріалами по
реалізації проекту «Я маю право»

Протягом року

Впровадження заходів з
енергозбереження та
енергоефективності в житловому
секторі

7.

Надання методичної допомоги щодо
нововведень та змін чинного
законодавства у сфері житловокомунального господарства

Завідувач сектору взаємодії з
правоохоронними органами
та з питань запобігання та
виявлення корупції
Юріна Д.В.
тел.: 425-74-88
spokjpodilrda@kmda.gov.ua

Протягом року

Ознайомлення з практичною
реалізацією дії Закону України «Про
соціальну адаптацію осіб, які відбули
покарання у виді обмеження волі на
певний строк»

6.

Мешканці району,
представники
організацій
громадянського
суспільства

Конференція
(семінар)

Протягом року

Зустрічі, наради

Протягом року

Керівники житлових
організацій всіх форм
власності та
представники
організацій
громадянського
суспільства
Керівники житлових
організацій всіх форм
власності, мешканці
району та представники
організацій
громадянського
суспільства

В.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
Кухарчук В.В.
тел.: 482-57-62
ціkg_podilrda@kmda. gov.ua
В.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
Кухарчук В.В.
тел.: 482-57-62
ujkg_podilrda@kmda.gov.ua

8.

Організаційне забезпечення
наглядових рад щодо прийняття
гуртожитків до комунальної
власності Подільського району та
вирішення проблемних питань
мешканців гуртожитків

9.

Поводження та ефективне
використання побутових відходів та
недопущення забруднення
навколишнього середовища

10. Роз’яснення щодо реалізації
Програми реконструкції, реставрації,
проведення капітальних ремонтів,
технічного переоснащення спільного
майна у багатоквартирних будинках
міста Києва на умовах
співфінансування (70/30)
11. Інформування громадськості:
- про хід виконання Програми
економічного і соціального розвитку
м. Києва у 2019 році;

Засідання за круглим
столом

Протягом року

Конференція

Протягом року

Конференція
(семінар)

Протягом року

Керівники житлових
організацій всіх форм
власності, мешканці
району та представники
організацій
громадянського
суспільства

В.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
Кухарчук В.В.
тел.: 482-57-62
ujkg_podilrda@kmda.gov.ua

Висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Щоквартально

Підприємства, установи
та організації,
представники
організацій
громадянського
суспільства, мешканці
району

Начальник відділу економіки
Коничева В.О.
тел.: 482-48-84

Засідання Президії ради
керівників
промислових
підприємств району,
виїзні наради

Щоквартально

Промислові
підприємства

Начальник відділу економіки
Коничева В.О.
тел.: 482-48-84

- про розвиток промислового
комплексу району у 2019 році
12. Забезпечення стабільного зростання
обсягів промислового виробництва в
Подільському районі м. Києва у
2019 році

Керівники житлових
організацій всіх форм
власності, мешканці
району та представники
організацій
громадянського
суспільства
Керівники житлових
організацій всіх форм
власності, мешканці
району та представники
організацій
громадянського
суспільства

В.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
Кухарчук В.В.
тел.: 482-57-62.
щкЕ_росіі 1гс1а@ктс1а. gov.ua
В.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
Кухарчук В.В.
тел.: 482-57-62
ujkg_podilrda@kmda.gov.ua

екопотіка^ос1і1гс]а@ктсІа.§оу.иа

ekonomika_podilrda@ kmda.gov.ua

13. Інформування щодо виконання
бюджету міста Києва по показниках
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Протягом року

Мешканці району,
представники
організацій
громадянського
суспільства

Начальник фінансового
управління
Кабанець Л.М.
тел.: 425-80-81
rfu_podilrda@kmda.gov.ua

14. Реалізація громадського проекту
м. Києва «Бюджет участі» в
Подільському районі

Висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації;
засідання робочої групи
з питань Громадського
бюджету, робочі
наради, круглі столи,
ярмарки проектів,
форуми, фестивалі

Протягом року

Мешканці району,
представники
організацій
громадянського
суспільства, автори
проектів

Начальник фінансового
управління
Кабанець Л.М.
тел.: 425-80-81
rfu_podilrda@kmda.gov.ua
В.о. начальника відділу з
питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю
Георгієш О.В.
тел.: 425-74-73
vpzgjpodilrda@kmda.gov.ua

Засідання

Протягом року

Мешканці району та
представники
організацій
громадянського
суспільства

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

Особисті прийоми,
зустрічі та обстеження,
висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської
райдержадміністрації
та інформаційних
стендах

Протягом року

Мешканці району,
представники
організацій надавачів
житлово-комунальних
послуг та представники
організацій
громадянського
суспільства

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

15. Організація та проведення заходів
(соціальної сфери) з нагоди
відзначення свят та пам’ятних дат в
Подільському районі м. Києва

16. Роз’яснення та обговорення питань
щодо:
- порядку призначення субсидій на
житлово-комунальні послуги;
- правильності призначення житлової
субсидії відповідно до вимог
чинного законодавства;
- розгляду заяв на засіданні комісії з
питань призначення субсидій на
оплату житлово-комунальних послуг
та пільг

17. Вирішення питань соціального
захисту та соціально-побутових
проблем учасників
антитерористичної операції та
постраждалих учасників Революції
Гідності, в т.ч.:
- роз’яснення щодо заходів із
соціальної та професійної адаптації;
- з’ясування потреби у професійному
навчанні, перепідготовці, підвищенні
кваліфікації;
- забезпечення направленнями на
отримання заходів з психологічної
реабілітації, призначення компенсації
за проїзд до реабілітаційної установи
та у зворотньому напрямку

Особисті прийоми,
зустрічі, круглі столи,
висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської
райдержадміністрації
та інформаційних
стендах

Протягом року

Учасники
антитерористичної
операції та
члени їх сімей

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

18. Роз’яснення щодо:
- призначення державних соціальних
допомог мешканцям району та
внутрішньо переміщеним особам;
- розгляду заяв на засіданні комісії з
розгляду питань надання грошової
допомоги постраждалим чи
внутрішньо переміщеним особам

Особисті прийоми,
зустрічі та обстеження,
висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської
райдержадміністрації
та інформаційних
стендах

Протягом року

Внутрішньо переміщені
особи, мешканці району
та представники
організацій
громадянського
суспільства

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

19. Вирішення питань щодо:
- забезпечення пільгових категорій
санаторно-курортним лікуванням;
- призначення інваліам грошової
компенсації за невикористану
санаторно-курортну путівку;
- забезпечення технічними засобами
реабілітації та реабілітацією

Особисті прийоми,
висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської
райдержадміністрації
та інформаційних
стендах

Протягом року

Ветерани війни та праці; Начальник управління праці
особи, які постраждли
та соціального захисту
внаслідок
населення
Чорнобильської
Бернадська С.Б.
катастрофи (за
тел.: 425-31-19
категоріями); інваліди
office@Ruszn07.gov.ua
загального захворювання
та з дитинства; учасники
АТО та члени їх сімей,
діти інваліди

20. Вирішення питань щодо:
- шляхів погашення заборгованості із
заробітної плати;
- сплати страхових внесків до
Пенсійного фонду України;
- сплати єдиного соціального внеску
підприємствам, установами та
організаціями Подільського району

Засідання Тимчасової
комісії з питань
погашення
заборгованості із
заробітної плати
(грошового
забезпечення), пенсій,
стипендій та інших
соціальних виплат
підприємствами,
установами та
організаціями
Подільського району

Щомісячно

Керівники підприємств,
установ та організацій
всіх форм власності

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

21. Вирішення питань щодо
- причин виплати заробітної плати
працівникам підприємств району на
низькому рівні;
- поступового підвищення заробітної
плати працівникам до середнього
показника по місту Києву у
відповідній галузі

Засідання міжвідомчої
робочої групи з питань
легалізації зайнятості
та заробітної плати,
забезпечення
дотримання державних
гарантій з оплати праці
в Подільському районі
міста Києва

Не рідше одного
разу в два місяці

Керівники підприємств,
установ та організацій
всіх форм власності

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

22. Роз’яснення щодо оздоровлення
дітей пільгових категорій

Консультації

Протягом року

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

Зустрічі,
консультації

Протягом року

Сім’ї пільгових категорій Начальник відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту
Кузьменко 0 .0 .
тел.: 482-51-54
vsms_podilrda@kmda.gov.ua
Багатодітні родини

Начальник служби у справах
дітей
Маринченко В.В.
тел.: 425-02-71
ssd_podilrda@kmda.gov.ua

24. Інформування щодо намірів
отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря

Висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Протягом року

25. Інформування про:
- порядок дій громадян у разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
- місця відпочинку та правила
поводження на воді;
- дотримання правил пожежної
безпеки в лісопаркових та лісових
зонах;
- небезпечні погодні явища та
штормові попередження

Висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської
райдержадміністрації

Протягом року

26. Діяльність Громадської ради при
Подільській районній в місті Києві
державній адміністрації 2017-2019
роки

Засідання, круглі столи,
робочі наради

Протягом року

27. Формування нового складу
Громадської ради при Подільській
районній в місті Києві державній
адміністрації

Засідання, робочі
наради

Квітень травень

Висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Протягом року

28. Інформаційне супроводження
реалізації Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» у 2018-2020 роках

Підприємства, установи
та організації усіх форм
власності, представники
організацій
громадянського
суспільства та мешканці
району
Мешканці району та
представники
організацій
громадянського
суспільства

Представники
організацій
громадянського
суспільства та мешканці
району

Головний спеціаліст з
питань екології
Афанасьева Л.П.
тел.: 485-18-95
ecologjpodilrda@kmda.gov.ua

Начальник управління з
питань надзвичайних
ситуацій
Сварковський О.С.
тел.: 226-25-96
ипэJэodilrda@kmda. gov.ua

В.о. начальника відділу з
питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю
Георгієш О.В.
тел.: 425-74-73
vpzg_podilrda@kmda.gov.ua
Представники інститутів В.о. начальника відділу з
громадянського
питань внутрішньої політики
суспільства
та зв’язків з громадськістю
Георгієш О.В.
тел.: 425-74-73
vpzg podilrda@kmda.gov.ua
Мешканці району,
В.о. начальника відділу з
представники
питань внутрішньої політики
організацій
та зв’язків з громадськістю
громадянського
Георгієш О.В.
суспільства
тел.: 425-74-73
vpzg_podilrda@kmda.gov.ua

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

Робочі наради, засідання

Протягом року

Представники органів
самоорганізації
населення та мешканці
району

ЗО. Інформування щодо:
- змін в законодавстві України
стосовно охорони праці, проведення
атестації робочих місць на роботах зі
шкідливими та небезпечними
умовами праці, поліпшення умов
праці;
- аналізу обставин і причин
виробничого травматизму та їх
наслідків за видами подій;
- впровадження міжнародних
стандартів систем управління
охороною здоров’я та безпекою
праці
31. Інформування щодо умов створення
прийомних сімей і дитячих будинків
сімейного типу та їх функціонування

Висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації, робочі
наради, семінаринаради

Протягом року

Підприємства, установи
та організації,
представники
організацій
громадянського
суспільства

Зустрічі

Протягом року

Мешканці району
та представники
організацій
громадянського
суспільства

Директор Подільського
районного в місті Києві
центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Кліопа Л.С.
тел.: 460-99-64
сзБвсІт р(хПЫа@кт(1а. gov.ua

32. Обговорення проектів нормативноправових актів з питань торгівлі та
підприємництва з метою
налагодження системного діалогу
органів виконавчої влади з
громадськістю, підвищення якості
підготовки рішень з важливих питань
державного і суспільного життя 3
урахуванням громадської думки

Наради та робочі
зустрічі

Протягом року

Керівники підприємств
торгівлі, ринкової
мережі та ресторанного
господарства

Начальник відділу торгівлі та
споживчого ринку
Блюміна В.М.
тел.: 425-45-24
torg_podilrda@kmda.gov.ua

В.о. начальника відділу з
питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю
Георгієш О.В.
тел.: 425-74-73
vpzg_podilrda@kmda.gov.ua
Завідувач сектору з питань
охорони праці
Мороз Т.М.
425-12-51
op_podilrda@kmda.gov.ua

33. Інформування про:
- дотримання законодавства та
нормативно-правових актів з питань
торгівлі, надання побутових послуг
населенню та підприємствам;
- проведення конкурсів, фестивалів,
форумів, конференцій,
сільськогосподарських ярмарків на
території району
34. Інформування про найважливіші
події, заходи, соціально-економічне
становище Подільського району

Комісійні обстеження,
наради та робочі
зустрічі,
висвітлення на
офіційному веб-сайті
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації,

Протягом року

Керівники підприємств
торгівлі, ринкової
мережі, ресторанного
господарства та
побутового
обслуговування,
мешканці району

Висвітлення на
офіційному веб-сайті та
на сторінці в соціальній
мережі Фейсбук
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації
35. Перейменування бібліотеки імені
Висвітлення інформації
на офіційному веб-сайті
Валі Котика для дітей
Централізованої бібліотечної системи Подільської районної в
Подільського району міста Києва на
місті Києві державної
бібліотеку імені Івана Григоровича- . адміністрації, публічне
Барського
громадське
обговорення
(громадські слухання,
засідання за круглим
столом)
36. Обговорення проекту Орієнтовного
Засідання
плану проведення консультацій з
Громадської ради;
громадськістю на 2020 рік
електронна
консультація з
громадськістю на
офіційному веб-сайті
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації

Протягом року

Мешканці міста
та представники
організацій
громадянського
суспільства

Начальник відділу
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи голови
Єлінська В.В.
тел.: 425-75-74
voaz_podilrda@kmda.gov.ua

Січень

Мешканці району,
користувачі бібліотек,
колектив бібліотечної
системи

Начальник відділу культури,
туризму та охорони
культурної спадщини
Сабардіна Л.М.
тел.: 425-51-75
vk_podilrda@kmda.gov.ua

Грудень

Мешканці району
та представники
організацій
громадянського
суспільства

В.о. начальника відділу з
питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю
Георгієш О.В.
тел.: 425-74-73
vpzg_podilrda@kmda.gov.ua

Керівник апарату

Олександр ОКАТИЙ

Начальник відділу торгівлі та
споживчого ринку
Блюміна В.М.
тел.: 425-45-24
torg_podilrda@kmda.gov.ua

