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ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо реалізації в Подільському районі міста Києва у 2020 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

№
п/п

Найменування Строк виконання Відповідальний за 
виконання

Співвиконавці від 
ОГС

Очікуванні результати

1. Розробка та затвердження 
Орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю на 
2021 рік з урахуванням думки 
громадськості району

Листопад -  
грудень

Відділ з питань 
внутрішньої політики 

та зв’язків з 
громадськістю; 

структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Громадська рада при 
Подільській районній в 
місті Києві державній 

адміністрації

Підвищення якості підготовки 
рішень з важливих питань 
державного і суспільного 
життя з урахування 
громадської думки

2. Сприяння та координація проведення 
консультацій з громадськістю з 
актуальних питань розвитку 
Подільського району 
міста Києва

Протягом року Відділ з питань 
внутрішньої політики 

та зв’язків з 
громадськістю; 

структурні підрозділи 
райдержадміністрації

•

Залучення громадян до участі 
в управлінні державними 
справами, налагодження 
системного діалогу між 
органами влади та 
громадськістю

3. Здійснення координаційної роботи з 
Громадською радою при Подільській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації

Протягом року Відділ з питань 
внутрішньої політики 

та зв’язків з 
громадськістю

Налагодження взаємодії між 
Громадською радою та 
структурними підрозділами 
Подільської 
райдержадміністрації



№
п/п

Найменування Строк виконання Відповідальний за 
виконання

Співвиконавці від 
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Очікуванні результати

4. Організація та проведення 
конкурсного відбору громадських 
організацій для отримання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва:

- другий етап конкурсного відбору 
на 2020 рік;

- перший етап конкурсного відбору 
на 2021 рік

І квартал 

III квартал

Управління праці та 
соціального захисту 

населення

Об’єднання інститутів 
громадянського 
суспільства, що мають 
соціальну 
спрямованість та 
братимуть участь у 
конкурсі

Сприяння діяльності 
громадських організацій, 
надання їм фінансової 
підтримки, залучення членів 
організацій до суспільно- 
політичного життя району та 
прийняття рішень районного 
значення

5. Проведення заходів з метою 
виховання у громадян патріотизму та 
національної свідомості шляхом: 

забезпечення культурного 
дозвілля гостей та мешканців 
столиці;

залучення громадськості 
району до районних та 
загальноміських заходів з нагоди 
відзначення державних та релігійних 
свят, пам’ятних дат, тематичних 
акцій соціального спрямування

Протягом року Відділ культури, 
туризму та охорони 

культурної спадщини, 
Управління праці та 
соціального захисту 

населення; 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Громадська рада при 
Подільській районній в 
місті Києві державній 

адміністрації; 
об’єднання інститутів 

громадянського 
суспільства району, 
діяльність яких має 

соціальну 
спрямованість

Створення сприятливих умов 
для розвитку національно- 
патріотичного виховання як 
пріоритетної сфери 
соціального життя країни, 
підвищення його статусу та 
розвитку потенціалу, 
досягнення якісно нових 
результатів у духовно- 
моральному, патріотичному, 
трудовому, художньо- 
естетичному, екологічному 
вихованні підростаючого 
покоління, підвищення рівня 
соціального забезпечення 
подолян

6. Сприяння розвитку волонтерського 
руху серед громадян для задоволення 
їх соціальних та культурних інтересів

Протягом року Територіальний центр 
соціального 

обслуговування; 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Волонтери -  мешканці
Подільського району
міста Києва;
представники
організацій
громадянського
суспільства

Участь благодійних 
організацій у наданні 
соціальних послуг населенню, 
залучення громадськості до 
суспільно-політичної та 
культурно-мистецької сфери 
життєдіяльності району
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7. Інформування громадськості в 
рамках реалізації 
правопросвітницького проекту 
«Я маю право!»

Протягом року Юридичний відділ, 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Навчання громадян 
орієнтуватись у правовому 
просторі, дотримуватись 
правил правомірної поведінки, 
здобуття ними навичок 
захисту своїх прав, свобод та 
законних інтересів в 
установленому законом 
порядку, підвищення рівня 
правової поінформованості 
громадян '

8. Інформування громадськості про 
запобігання та протидію домашньому 
насильству і насильству за ознакою 
статі через офіційний вебсайт 
Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Протягом року Служба у справах 
дітей та сім'ї

•

Підвищення рівня обізнаності 
громадськості

9. Забезпечення діяльності учнівського 
самоврядування у закладах загальної 
середньої освіти Подільського 
району. Проведення зустрічей з 
представниками органів 
самоврядування та громадських 
організацій

Протягом року Управління освіти, 
адміністрації закладів 

освіти

•

Створення умов та 
можливостей для реалізації, 
захисту прав і свобод 
учнівської молоді, 
задоволення суспільних 
інтересів з використанням 
різноманітних форм 
демократії участі, громадської 
ініціативи та самоорганізації. 
Ознайомлення з діяльністю 
органів самоврядування, 
громадських організацій, 
формами взаємодії 
громадськості з органами 
державної влади та органами 
місцевого самоврядування
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10. Проведення комісійних обстежень 
закладів торгівлі та побутового 
обслуговування на території району 
на підставі звернення громадян та 
доручень органів вищого рівня

Протягом року Відділ торгівлі та 
споживчого ринку

Мешканці району Запобігання порушень Правил 
торгівлі та побутового 
обслуговування в закладах 
торгівлі та побутового 
обслуговування

11. Проведення нарад та надання 
консультативно-методичної 
допомоги з питань торгівлі та 
підприємництва щодо дотримання 
законодавства України та вимог 
нормативно-правових актів з питань 
торгівлі та надання побутових послуг 
населенню

Протягом року Відділ торгівлі та 
споживчого ринку

Доведення до суб’єктів 
господарювання змін в 
законодавстві України та 
вимог нормативно-правових 
актів з питань торгівлі, 
надання побутових послуг 
населенню

'12. Проведення консультацій, нарад- 
семінарів з охорони праці, 
інформування громадськості про 
зміни в законодавстві, заходи та інше 
через офіційний вебсайт Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

Протягом року Сектор з питань 
охорони праці

Попередження виробничого 
травматизму та професійної 
захворюваності

13. Інформування громадськості про 
запровадження нових 
адміністративних послуг та зміни в 
законодавстві в сфері надання 
адміністративних послуг через 
офіційний вебсайт Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

Протягом року Управління (Центр) 
надання 

адміністративних 
послуг

Підвищення рівня обізнаності 
громадськості

14. Інформування громадськості про 
порядок оздоровлення дітей 
пільгових категорій через офіційний 
вебсайт Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Протягом року Відділ молоді та 
спорту

Підвищення рівня обізнаності 
громадськості
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1Ь. Організаційне сприяння щодо 
проведення районного форуму та 
щорічного Київського Форуму 
організацій громадянського 
суспільства

Протягом року Відділ з питань 
внутрішньої політики т; 

зв’язків 3 
громадськістю; 

структурні підрозділи 
райдержадм і ністрації

Громадська рада при 
: Подільській районній в 

місті Києві державній 
адміністрації

Інформування та залучення до 
участі у форумах дієвих 
інститутів громадянського 
суспільства району

16. Участь представників інститутів 
громадянського суспільства в діючих 
при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації 
громадських координаційних радах, 
дорадчих службах, комітетах, 
спілках, тощо

Протягом року Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Громадська рада при 
Подільській районній в 
місті Києві державній 

адміністрації

Залучення громадськості до 
участі у прийняті рішень щодо 
забезпечення діяльності та 
розвитку ГТодільського району 
(із зазначенням кількості 
засідань, П.І.П. представників 
інститутів громадянського 
суспільства)

І 7. Сприяти інститутам громадянського 
суспільства та Громадській раді при 
Подільській районній в місті Києві 
державної адміністрації у проведенні 
громадської експертизи діяльності 
органів місцевого самоврядування 
відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 05.11.2008 
№ 976 «Про порядок сприяння 
органами виконавчої влади 
громадській експертизі»

Протягом року 
(у разі 

надходження 
запиту)

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

'

Налагодження ефективного 
громадського контролю за 
діяльністю органів державної 
влади та місцевого 
самоврядування

Керівник апарату I  \J \  /  /  Олександр ОКАТИЙ


