
ЗАТВЕРДЖ УЮ  
Виконувач обов’язків голови 
Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

на 2022 рік

№
Питання або проект 

нормативно-правового акта

Захід, що 
проводитиметься  

у рамках 
• консультацій з 

громадськістю

Строк
проведення

консультацій

Заінтересовані 
сторони, яких 

планується  
залучити до 

консультацій

Контактні дані особи / 
структурного підрозділу, 

відповідального за 
проведення консультацій 

(телефон, e-mail)

1. Роль та значення 
громадянського суспільства у 
Національній стратегії 
сприяння розвитку 
громадянського суспільства в 
Україні на 2021 -  2026 роки

Зустріч за круглим 
столом

Квітень 
2022 року

Учнівська молодь, 
громадські 

організації, інститути 
громадя нського 

суспільства

Начальник Управління 
освіти
Сидоренко О.М. 
тел.: 298-22-28;
Начальник відділу з 
виховної роботи та безпеки 
життєдіяльності 
Кузьменко В.М. 
тел.: 298-22-26; 
osvitajpodilrda@kmda.gov.ua

mailto:osvitajpodilrda@kmda.gov.ua


2. Діяльність інклюзивно- 
ресурсного центру. 
Надання послуг родинам, у 
яких виховуються Д ІТ И  3 

особливими освітніми 
потребами

Зустрічі 3 
громадськістю 

(онлайн або 
офлайн)

Протягом 
2022 року

Батьківська громада, 
представники 

інститутів 
педагогіки, 

психології та 
спеціальної 
педагогіки

Начальник Управління 
освіти
Сидоренко О.М. 
тел.: 298-22-28;
Директор Інклюзивно-
ресурсного центру № 7
Подільського району
м. Києва
Нікітюк О.О.
тел.: 462-50-55;
оБУка podilrda@kmda.gov.ua

3. Оздоровлення дітей пільгових 
категорій

Зустрічі 3 
громадськістю

Січень- 
серпень 

2022 року

Представники 
структурних 
підрозділів 

Подільської РДА; 
дитячо-юнацькі 

спортивні школи та 
творчі колективи; 

жителі району

Начальник відділу молоді 
та спорту 
Кузьменко О.О. 
тел.: 482-51-54; 
podil.inolod@gmail.com

4. Визначення пріоритетів та 
доцільності реалізації 
конкретних заходів, які 
планується включити до 
бюджетного запиту

Засідання 
Громадської ради, 

електронна 
консультація на 

офіційному 
вебсайті 

Подільської 
районної 

в місті Києві 
державної 

адміністрації

Потягом 
2022 року, 
у строки 

передбачені 
бюджетним 
регламентом

Представники 
структурних 
підрозділів 

Подільської РДА, 
організацій 

громадянського 
суспільства та 

органів 
самоорганізації 

населення; 
депутати Київради по

Начальник Фінансового
управління
Кабанець Л.М.
тел.: 425-80-81;
rfu_pod і 1 rda@kmda.gov. иа

mailto:podilrda@kmda.gov.ua
mailto:podil.inolod@gmail.com
mailto:rda@kmda.gov


Подільському 
району; 

жителі району

5. Реалізація громадського 
проекту м. Києва «Бюджет 
участі» у Подільському районі 
м. Києва

Засідання робочої 
групи з питань 
Г ромадського 

бюджету,
• зустрічі з лідерами 

проектів / членами 
команд проектів, 

воркшопи у межах 
інформаційної 

кампанії

Потягом 
2022 року, 

за потребою

Представники 
структурних 
підрозділів 

Подільської РДА; 
автори проектів / 

члени команд 
проектів, переможці 

проектів; 
жителі району

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

6. Обговорення проектів 
нормативно-правових актів з 
питань торгівлі та 
підприємництва

Наради, 
робочі зустрічі

Потягом 
2022 року

Керівники 
підприємств торгівлі, 

ринкової мережі та 
ресторанного 
господарства

Начальник відділу торгівлі 
та споживчого ринку 
Блюміна В.М. 
тел.: 425-45-24;
*огё_Рос1 і lrda@kmda.gov. иа

7. Дотримання законодавства та 
нормативно-правових актів з 
питань торгівлі, надання 
побутових послуг населенню 
та підприємствам

Наради, 
робочі зустрічі

Потягом 
2022 року

Керівники 
підприємств торгівлі, 

ринкової мережі, 
ресторанного 

господарства та 
побутового 

обслуговування; 
жителі району

Начальник відділу торгівлі 
та споживчого ринку 
Блюміна В.М. 
тел.: 425-45-24;
*0Г § _ Р ° с 1  і lrda@kmda.gov. иа

mailto:rfu_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:lrda@kmda.gov
mailto:lrda@kmda.gov


8. Опрацювання скарг громадян 
щодо роботи закладів торгівлі 
та побутового обслуговування

Комісійні
обстеження

Потягом 
2022 року

Керівники 
підприємств торгівлі, 

ринкової мережі, 
ресторанного 

господарства та 
побутового 

обслуговування; 
жителі району

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

9. Обговорення проекту 
Орієнтовного плану 
проведення консультацій з 
г ромадськістю на 2023 рік

Засідання 
Г ромадської ради; 

електронна 
консультація з 

громадськістю на 
офіційному 

вебсайті 
Подільської 

районної в місті 
Києві державної 

адміністрації

Листопад- 
грудень 

2022 року

Представники 
структурних 
підрозділів 

Подільської РДА, 
організацій 

громадянського 
суспільства та 

органів 
самоорганізації 

населення; 
жителі району

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

10 Заслуховування керівників 
підприємств-боржників щодо 
причин виникнення 
заборгованості із заробітної 
плати та по сплаті страхових 
внесків до Пенсійного фонду 
України, сплати єдиного 
соціального внеску на 
підприємствах, в установах та 
організаціях Подільського 
району та шляхів її погашення

Засідання 
Тимчасової комісії 

з питань 
погашення 

заборгованості із 
заробітної плати 

(грошового 
забезпечення), 

пенсій, стипендій 
та інших 

соціальних виплат

Потягом 
2022 року 

(по мірі 
надходження 

справ)

Керівники 
підприємств, установ 

та організацій усіх 
форм власності

Начальник Управління 
соціального захисту 
населення 
Бернадська С.Б. 
тел.: 425-25-25; 
Начальник відділу по 
роботі з учасниками 
АТО / ООС 
Ящук О.В. 
тел.: 425-62-58; 
uszn_podol@kmda.gov.ua

mailto:torg_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:vpzg_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:uszn_podol@kmda.gov.ua


(постанова Кабінету Міністрів 
України від 28.10.2020 
№ 1007)

підприємствами, 
установами та 
організаціями 
Подільського 

району

11 Заслуховування керівників 
підприємств щодо причин 
виплати заробітної плати 
працівникам на низькому рівні 
та поступового її підвищення 
до середнього показника по 
місту Києву відповідній галузі 
(розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 
02.03.2010 № 359-р)

Засідання 
міжвідомчої 

робочої групи 3 
питань легалізації 

зайнятості та 
заробітної плати, 

забезпечення 
дотримання 
державних 

гарантій з оплати 
праці у 

Подільському 
районі міста Києва

Потягом 
2022 року 

(по мірі 
надходження 

справ)

Керівники 
підприємств, установ 

та організацій усіх 
форм власності

Начальник Управління 
соціального захисту 
населення 
Бернадська С.Б. 
тел.: 425-25-25;
Начальник відділу по 
роботі з учасниками АТО /
о о с
Ящук О.В.
тел.: 425-62-58;
uszn_podol@kmda.gov.ua

12 Призначення державних 
соціальних допомог 
мешканцям району та 
внутрішньо переміщеним 
особам

Засідання комісій Щоквартально Внутрішньо 
переміщені особи; 

жителі району

Заступник начальника 
Управління соціального 
захисту населення -  
начальник відділу 
нарахування державної 
соціальної допомоги 
Хілик Л.В. 
тел.:425-63-48; 
Заступник начальника 
відділу нарахування 
державної соціальної 
допомоги

mailto:uszn_podol@kmda.gov.ua


Малиновська А.Г. 
тел.:463-79-07; 
іі8гп_рос1 і l@kmda.gov. иа

13 Призначення житлової 
субсидії відповідно до вимог 
чинного законодавства

Засідання комісій Щоквартально Жителі району усіх 
категорій та 

представники 
організацій-надавачів 

житлово- 
комунальних послуг 
усіх форм власності

Заступник начальника 
Управління соціального 
захисту населення - 
начальник відділу 
соціальної підтримки 
громадян 
Момотова Л.О. 
тел.: 425-84-04; 
Заступник начальника 
відділу соціальної 
підтримки громадян 
Остапенко Т.М. 
тел.: 425-43-49; 
uszn_podil@kmda.gov.ua

14 Надання соціальних послуг на 
професійній основі особам / 
с ім ’ям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах

Зустрічі Щоквартально Жителі району, які 
перебувають у 

складних життєвих 
обставинах

Заступник начальника 
Управління соціального 
захисту населення 
Хілик Л.В. 
тел.:425-63-48; 
Заступник начальника 
відділу соціальної 
підтримки громадян 
Остапенко Т.М. 
тел. 425-43-49; 
uszn_podil@kmda.gov.ua

mailto:l@kmda.gov
mailto:uszn_podil@kmda.gov.ua
mailto:uszn_podil@kmda.gov.ua


15 Надання фінансової підтримки 
громадським об’єднанням на 
реалізацію проектів 
соціального спрямування 
відповідно до міської цільової 
програми «Соціальне 
партнерство» та Порядку 
відбору громадських 
об’єднань для надання 
фінансової підтримки із 
бюджету міста Києва

Засідання робочої 
групи щодо 

організації та 
проведення 

конкурсного 
відбору 

громадських 
о б ’єднань для 

отримання 
фінансової 

підтримки із 
бюджету міста 

Києва у 2022 році

Протягом 
2022 року

Громадські 
організації 

(об’єднання), 
діяльність яких має 

соціальну 
спрямованість

Начальник управління 
соціального захисту 
населення 
Бернадська С.Б. 
тел.:425-25-25; 
Завідувач планово- 
економічного сектору 
Савченко O.A. 
тел.:425-44-82; 
uszn_podil@kmda.gov.ua

16 Організація та проведення 
заходів з нагоди відзначення 
державних свят та визначних 
дат у Подільському районі 
м. Києва

Зустрічі,
наради

Протягом 
2022 року

Жителі району усіх 
категорій, члени 

громадських 
організацій; 

Організація ветеранів 
Подільського району 

м. Києва; 
Спілка інвалідів 

Афганістану 
Подільського району 

м. Києва; 
Громадська 
організація 

«Подільське районне 
Товариство інвалідів 

«Сдність»; 
Київська організація

Начальник Управління 
соціального захисту 
Населення 
Бернадська С.Б. 
тел.: 425-25-25; 
Начальник відділу 
соціальних програм 
Абакумова Т.Ю. 
тел.: 425-88-42; 
uszn_podil@kmda.gov.ua

mailto:uszn_podil@kmda.gov.ua
mailto:uszn_podil@kmda.gov.ua


ветеранів АТО 
Подільського району

17 Забезпечення пільгових 
категорій санаторно- 
курортним лікуванням

Зустрічі, 
круглі столи

Потягом 
2022 року 

(по мірі 
необхідності)

Ветерани війни та 
праці; особи, які 

постраждли 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи; особи з 

інвалідністю 
загального 

захворювання та 
особи з інвалідністю 

з дитинства; 
учасники 

антитерористичної 
операції та члени їх 

сімей

Заступник начальника 
Управління соціального 
захисту населення 
Хілик Л.В. 
тел.: 425-63-48;
Начальник відділу 
організації оздоровлення та 
реабілітації 
Цибульська В.В. 
тел.:482-48-51; 
uszn_podil@kmda.gov.ua

18 Проведення оцінки якості 
надання соціальної послуги: 
денний Догляд у відділенні, 
надання соціальних та 
реабілітаційних послуг для 
дітей з інвалідністю

Зустрічі (наради) з 
громадськістю

Травень- 
червень 

2022 року

Батьки дітей з 
інвалідністю

Директор Територіального 
центру соціального 
обслуговування 
Слабеняк О.П. 
тел.:425-03-93;
Завідувач відділення 
надання соціальних та 
реабілітаційних послуг для 
дітей з інвалідністю 
Кафельнікова Т.О. 
тел.:460-18-08; 
моб.: 098-120-99-72; 
olena.slabeniak@kmda.gov.ua

mailto:uszn_podil@kmda.gov.ua
mailto:olena.slabeniak@kmda.gov.ua


19 Проведення ОЦІНКИ якості 
надання соціальних послуг: 
-догляд вдома;
-соціальна адаптація; 
-натуральна допомога; 
-представництво інтересів у 
відділеннях Територіального 
центру

Анкетування осіб, 
які перебувають на 

обліку у 
відділеннях 

Т ериторіал ьного 
центру

Листопад- 
грудень 

2022 року

Одинокі, 
непрацездатні 

громадяни; особи з 
інвалідністю

Завідувачі відділень 
Територіального центру 
соціального 
обслуговування, 
Соціальний працівник 
Дитиненко В.В. 
тел.: 425-60-46; 
моб. 095-410-64-82; 
olena.slabeniak@kmda.gov.ua

2 0 Надання гуманітарної 
допомоги та поповнення Банку 
одягу Територіального центру 
соціального обслуговування 
Подільського району м. Києва

Зустрічі 3 
представниками 
громадських та 

благодійних 
організацій

Протягом 
2022 року

Одинокі, 
непрацездатні 

громадяни, особи з 
інвалідністю; 
представники 

громадських та 
благодійних 
організацій

Директор Територіального 
центру соціального 
обслуговування 
Слабеняк О.П. 
тел.:425-03-93;
Завідувач відділення 
організації надання 
адресної натуральної та 
грошової допомоги 
Рикусова Т.А. 
тел.: 433-42-40; 
моб.: 097-932-98-98; 
olena.slabeniak@kmda.gov.ua

21 Надання житлово- 
комунальних послуг та 
управління будинком 
(створення ЖБК, ОСББ)

Зустрічі (наради) з 
громадськістю

Квітень 
2022 року

Керівники житлових 
організацій усіх 

форм власності та 
представники 

організацій 
громадянського 

суспільства; 
жителі району

Начальник Управління
житлово-комунального
господарства
Смаровоз І.О.
тел.: 425-10-72;
ujkg_podilrda@kmda.gov.ua

mailto:olena.slabeniak@kmda.gov.ua
mailto:olena.slabeniak@kmda.gov.ua
mailto:ujkg_podilrda@kmda.gov.ua


22 Підготовка житло б о 

к о м )  пального господарства 
Подільського району міста 
Києва до осінньо-зимового 
періоду 2022-2023 років

Зустрічі (наради) з 
громадськістю

Серпень 
2022 року

Представники 
структурних 
підрозділів 

Подільської РДА; 
керівники житлових 

організацій усіх 
форм власності; 

представники 
організацій 

громадянського 
суспільства; 

жителі району

Начальник Управління
житлово-комунального
господарства
Смаровоз І.О.
тел.: 425-10-72;
ujkg_podilrda@kmda.gov.ua

23 Впровадження програми із 
реалізації енергоефекі ивних 
заходів

Зустрічі (наради) з 
громадськістю

Жовтень 
2022 року

Керівники житлових 
організацій усіх 

форм власності та 
представники 

організацій 
громадянського 

суспільства; 
жителі району

Начальник Управління
житлово-комунального
господарства
Смаровоз І.О.
тел.: 425-10-72;
ujkg podilrda@kmda.gov.ua

24 Діяльність Громадської ради 
при Подільській районній в 
місті Києві державній 
адміністрації

Засідання, 
круглі столи, 

форуми, 
робочі наради

Щоквартально Представники 
організацій 

громадянського 
суспільства; 

фахівці та експерти; 
представники 
структурних 
підрозділів 

Подільської РДА та

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

mailto:ujkg_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:podilrda@kmda.gov.ua
mailto:vpzg_podilrda@kmda.gov.ua


КМДА; 
представники 

місцевого 
самоврядування; 

жителі району
25 Посилення ролі органів 

самоорганізації населення у 
вирішенні основних питань 
життєдіяльності Подільського 
району

Робочі зустрічі, 
засідання 

оперативного 
штабу з питань 

роботи районного 
господарства

Щоквартально Представники 
структурних 
підрозділів 

Подільської РДА, 
комунальних 

підприємств, установ 
району та міста, 

органів 
самоорганізації 

населення; 
жителі району

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

26 Обговорення проекту Плану 
заходів щодо реалізації у 
Подільському районі міста 
Києва у 2022 році 
Національної стратегії 
сприяння розвитку 
громадянського суспільства в 
Україні

Електронні
консультації

Січень-лютий 
2022 року

Представники 
структурних 
підрозділів 

Подільської РДА, 
організацій 

громадянського 
суспільства та 

органів 
самоорганізації 

населення; 
жителі району

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

mailto:vpzg_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:vpzg_podilrda@kmda.gov.ua


27 Організація та проведення 
культурно-масових заходів на 
території Подільського району

Зустрічі,
наради

Щоквартально Організатори заходів, 
представники 

організацій 
громадянського 

суспільства

Начальник відділу
культури
Лисенко В.Л.
тел.:425-51-75;
vk_podilrda@kmda.gov.ua

28 Інформування громадськості 
про найважливіші події, 
заходи, соціально-економічне 
становище Подільського 
району м. Києва через 
офіційний вебсайт (вебпортал) 
Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
та на сторінці району у 
соціальній мережі «Фейсбук»

Моніторинг участі 
/ зацікавленості 
громадськості у 
життєдіяльності 

району

Протягом 
2022 року

Представники 
організацій 

громадянського 
суспільства та 

жителі міста Києва

Структурні підрозділи
Подільської
райдержадміністрації,
Начальник відділу
організаційно-аналітичного
забезпечення роботи
голови
Єлінська В.В.
тел.: 425-75-74;
voaz_podilrda@kmda.gov.ua

Перший заступник голови Сергій КОВАЛЕНКО

mailto:vk_podilrda@kmda.gov.ua
mailto:voaz_podilrda@kmda.gov.ua

