
ГРОМАДСЬКА РАДА 
ПРИ ПОДІЛЬСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ

АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
протоколом Громадською радою 
при Подільській районній 
в місті Києві державній адміністрації 
від 21 квітня 2021 року №  20

ЗВІТ
про роботу Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 
за перше півріччя 2021 року

№  п/п
Зміст заходу Термін

виконання
Відповідальні

виконавці
Примітка

І. Засіданні! Громадської ради та перспективний перелік питань  
для розгляду

1.

Про пропозиції щодо участі 
членів Громадської ради при 
Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації у 
роботі консультативних- 
дорадчих та інших допоміжних 
органах при Подільській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації та її самостійних 
структурних підрозділах

січень Білінський Т.В. Виконано

2.

Про проблеми паркування та 
збереження особйстого 
транспорту мешканців 
Подільського району м. Києва

січень
лютий Дума В.М.

Виконано.
розглянуто

на
засіданні
комітету

3.

Про сприяння у вирішенні 
питань пов'язаних з діяльністю 
органів самоорганізації 
населення Подільського району 
м .Києва

січень
лютий

Білінський Т.В. Виконано

4. Про протидію розповсюдженню 
короновірусу

січень
лютий

Требенчукова А.С. Виконано

5.

Про розподіл і утримання житла 
в гуртожитках та використання 
гуртожитків у Подільському 
районі м.Києва.

січень Дума В.М.. 
Чепель М.1.

Не 
виконано. 
Перенесе

но на II
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районі м.Києва. но на II 
півріччя 

2021 року

6 .

Про управління комунальним 
майном, переданого до сфери 
управління Подільській районної 
в місті Києві державної 
адміністрації, та основні 
показники використання майна 
комунальної власності 
територіальної громади м. Києва, 
що передано до сфери 
управління Подільській районної 
в місті Києві державної 
адміністрації

Січень
березень

Дума В.M., 
Чепель М.І.

Не 
виконано. 
Перенесе

но на II 
півріччя 

2021 року

7.

Про роботу управління освіти 
Подільській районної в місті 
Києві державної адміністрації 
щодо створення нового 
освітнього простору в рамках 
впровадження "Нова українська 
школа"

Січень-
червень

Кошара О.С.

Не 
виконано. 
Перенесе

но на II 
півріччя 

2021 року

8.
Щодо виконання в Подільському 
у районі м. Києва програми 
доступності

Січень-
червень Матюкін І.В. Виконано

9.

Про стан проведення 
капітального та поточного 
ремонтів житлового фонду, 
об ‘ є кт і в ж итл о в о- ко м у н а л ь н о г о 
господарства та благоустрою 
території Подільського району 
м. Києва

Січень-
червень

Чепель М.І., 
Дума В.М.

Не 
виконано. 
Перенесе

но на II 
півріччя 

2021 року

10.

Про реалізацію державної 
політики у сфері соціального 
захисту населення Подільського 
району м. Києва

Січень-
червень Спасіченко С.П., 

Гребенчукова A.C., 
Василець Ю.В.

Не 
виконано. 
Перенесе

но на II 
півріччя 

2021 року

11.

Про роботу служби сім'ї та дітей 
Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
щодо захисту прав дитини, 
зокрема, утворення прийомних 
сімей, дитячих будинків 
сімейного типу

Січень-
червень Кошара A.B., 

Спасіченко С.П.,
Г ребенчукова A.C.. 

• Василець Ю.В.

Не 
виконано. 
Перенесе

но на II 
півріччя 

2021 року

12.
Про збереження та розвиток 
мережі (насамперед 
безкоштовних) спортивних

Січень-
червень Скрипський В.Р.

Не
виконано.
Перенесе-



секцій, фізкультурно-оздоровчих 
клубів, спортивних клубів і 
секцій, підліткових клубів за 
місцем проживання, а також 
забезпечення пільгового 
відвідування дітей пільгових 
категорій та дітей із сімей, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах

но на 11 
півріччя 

2021 року

13.
Про дотримання органами 
виконавчої влади міста Києва 
містобудівного законодавства

Січень-
червень

Дума В.М.

Не 
виконано. 
Перенесе

но на И 
півріччя 

2021 року

14.

Про діяльність Управління 
(Центру) надання 
адміністративних послуг 
Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Січень-
червень

Скрипський В.Р.

Не 
виконано. 
Перенесе

но на И 
півріччя 

2021 року
II. Засідання комітетів Громадської ради та перспективний перелік питань для

розгляду
1. Про проблеми паркування та 

збереження особистого 
транспорту мешканців 
Подільського району м. Києва

Онлайн та за 
потреби Дума В.М. Виконано

2.
Про протидію розповсюдженню 
коронавірусу

Онлайн та за 
потреби Гребенчукова A.C. Виконано

3. Про зміни проектних рішень 
будівництва Правобережної 
частини Подільсько- 
Воскресенського’мосту

Онлайн та за 
погреби Дума В.М.

Не
виконано

4. Про сприяння у вирішенні 
питань пов'язаних з діяльністю 
органів самоорганізації 
населення Подільського району 
м .Києва

Онлайн та за 
потреби

Білінський Т.В. Виконано

5. Про соціально-економічний 
паспорт Подільського району 
м. Києва

Онлайн та за 
потреби

Матюкін І.В., 
Василець Ю.В., 

Дума В.М.

Не
виконано

6. І Іро діяльність дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл усіх типів 
незалежно від їх 
підпорядкування, розташованих 
на території Подільського 
району м. Києва

Онлайн га за 
потреби

Скрипський В.Р.

Не
виконано
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7. Щодо виконання в Подільському 
районі м. Києва програми 
доступності

Онлайн та за 
потреби Матюкін 1.В.

Виконано

8. Про розподіл і утримання житла 
в гуртожитках та використання 
гуртожитків у Подільському 
районі м. Києва

Онлайн та за 
потреби Дума В.М.. 

Чепель М.І.

Не
виконано

9. Про управління комунальним 
майном, переданого до сфери 
управління Подільської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації, та основні 
показники використання майна 
комунальної власності 
територіальної громади м. Києва, 
що передано до сфери 
управління ІІодільської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації

Онлайн та за 
потреби

Дума В.М.. 
Чепель М.І.

Не
виконано

10. Про роботу Конкурсної комісії 
на право оренди майна 
комунальної власності 
територіальної громади міста 
Києва, переданого до сфери 
управління Подільської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації

Онлайн та за 
потреби

Дума В.М. Не
виконано

И. Про роботу Подільського 
районного в місті Києві Центру 
соціальних служб для сім'ї,  дітей 
та молоді і Центру по роботі з 
дітьми та молоддю за місцем 
проживання Подільського 
району м. Києва

Онлайн та за 
погреби

Василець Ю.В.. 
Матюкін 1.В.. 

Сгіасіченко С.П.. 
Гребенчукова А.С.

Не
виконано

12. Про роботу управління освіти 
Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
щодо створення нового 
освітнього простору в рамках 
впровадження "Нова українська 
школа

Онлайн та за 
потреби

Кошара О.С.

Не
виконано

13. Про дотримання виконавчою 
владою міста містобудівного 
законодавства. Проблемні 
забудови у Подільському районі 
м. Києва

Онлайн та за 
потреби

Дума В.М. Не
виконано
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14. Про стан проведення 
капітального та поточного 
ремонтів житлового фонду, 
об ' є кті в ж итл о во- ко му н ал ь ного 
господарства та благоустрою 
території Подільському району 
м. Києва

Онлайн та за 
потреби

Чепель М.1.. 
Дума В.М.

Не
виконано

15. Про реалізацію державної 
політики у сфері соціального 
захисту населення Подільського 
району м. Києва

Онлайн та за 
потреби

Матюкін І.В., 
Спасіченко С.П.. 

Гребенчукова А.С., 
Василець Ю.В.

Не
виконано

16. Про роботу служби сім'ї та дітей 
Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
щодо захисту прав дитини, 
зокрема, утворення прийомних 
сімей, дитячих будинків 
сімейного типу

Онлайн та за 
потреби Кошара А.В., 

Спасіченко С.П., 
Гребенчукова А.С., 

Василець Ю.В.

Не
виконано

17. Про збереження та розвиток 
мережі (насамперед 
безкоштовних) спортивних 
секцій, фізкультурно-оздоровчих 
клубів, спортивних клубів і 
секцій, підліткових клубів за 
місцем проживання, а також 
забез гі е ч е н н я п і л ь го в о го 
відвідування дітей пільгових 
категорій та дітей із сімей, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах

Онлайн та за 
потреби

Скрипський В.Р.

Не
виконано

18. Про діяльність Управління 
(Центру)надання 
адміністративних послуг 
Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Онлайн та за 
потреби

Скрипський В.Р.

Не
виконано

III. Участь у консультаціях з громадськістю, що проводяться у форматі «круглих  
столів» та публічного громадського обговорювання

1 Проведення «круглого столу» на 
тему: «Стан місцевого 
самоврядування в місті Києві. 
Формування районної об'єднаної 
територіальної громади - суб'єкта 
публічного права.»

Січень-
червень

Білінський Т.В. Не
виконано

2

_____

Проведення «круглого столу» на 
тему: «Реформа медичної галузі: 
досягнення, проблеми, 
пропозиції»

Січень-
червень

Кошара А.В. Не
виконано

■
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3 Проведення «круглого столу» на 
тему: «Про стан дотримання 
органами виконавчої влади 
м. Києва містобудівного 
законодавства.»

Січень-
червень

Дума В.М.. 
Білінський Т.В.

Не
виконано

4 Проведення «круглого столу» на 
тему: «Проблема ЖКГ. 
Визначення території будинків. 
Реєстрація прав власності на 
багатоквартирні будинки, 
ділянки.»

Січень-
червень

Дума В.М., 
Чепель М.І.

Не
виконано

IV. Моніторинг діяльності райдержадмініс грації га її  структурних підрозділів
1 Проведення моніторингу 

діяльності правоохоронних 
органів та окремих підрозділів 
рай держадміністрації щодо 
попередження правопорушень та 
забезпечення безпеки громадян 
та попередження правопорушень 
у молодіжному середовищі

Січень-
червень

Білінський Т.В.

Виконано

2 Проведення С П І Л Ь Н О  3 відділом 
економіки Подільської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації моніторингу 
основних показників соціального 
і економічного розвитку 
Подільського району м. Києва в 
2020-2021 році

Січень-
червень

Білінський Т.В., 
Дума В.М.

Не
виконано

3 Проведення спільно 3 відділом 
економіки Подільської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації аналізу 
інвестиційних можливостей 
Подільського району м. Києва

Січень-
червень

Білінський Т.В., 
Дума В.М.

Не
виконано

4 Проведення спільно з відділом 
економіки Подільської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації моніторингу 
виконання заходів з реалізації 
Програми економічного і 
соціального розвитку міста 
Києва на 2021-2022 рік по 
Подільському районі м. Києва

Січень-
червень

Білінський Т.В., 
Дума В.М.

Не
виконано

5 Проведення моніторингу 
витрачених бюджетних і

Січень-
червень

Білінський Т.В.. 
Дума В.М.

Не
виконано
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позабюджетних ресурсів, що 
направлені на житлово- 
комунальне господарство 
Подільського району м. Києва

6 Здійснення моніторингу за 
проведенням капітального та 
потомного ремонтів житлового 
фонду, об'єктів житлово- 
комунального господарства та 
благоустрою території 
Подільського району м. Києва

Січень-
червень

Білінський Т.В., 
Дума В.М.

Не
виконано

7 Проведення моніторингу 
виконання заходів з реалізації 
державної політики щодо молоді 
га спорту у Подільському районі 
м. Києва

Січень-
червень

Скрипський В.Р., 
Кошара А.В.

Не
виконано

8 Проведення самостійно або 
спільно з управлінням 
будівництва Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації моніторингу 
території Подільського району 
м. Києва та інформування 
органів прокуратури та 
Департаменту земельних 
ресурсів щодо виявлених фактів 
порушення земельного 
законодавства

Січень-
червень

Білінський Т.В., 
Дума В.М.

Не
виконано

9 Проведення самостійного або 
спільно з управлінням 
будівництва Подільської 
районної в місті Києві державної 
а д м і н і стра ц ії м о н і то р и н гу 
території Подільського району м. 
Києва моніторинг стану об'єктів 
незавершеного будівництва,  
інформування профільних 
структурних підрозділів КМДА 
та Мінрегіонбуду.

Січень-
червень

Білінський Т.В., 
Дума В.М.

Виконано

10 Здійснення моніторингу за 
відновленням благоустрою після 
проведення ремонгно- 
відновлювальних робіт

Січень-
червень Білінський Т.В., 

Дума В.М.

Виконано



го
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V. Здійснення публічних заходів Громадської ради
1 Участь у відзначенні державних 

свят
онлайн

Всі члени Виконано

VI. Забезпечення висвітлення діяльності
Розміщення матеріалів щодо 
роботи Г ромадської ради при 
Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації на 
офіційному вебсайті 
райдержадміністрації  та 
офіційній сторінці в фейсбуці.
Проведення моніторингу 
інформаційного простору 
(Інтернет. ЗМІ) та забезпечення, 
в межах компетенції, 
в іди о відно го реагування 
Проведення прес-конференцій, 
брифінгів, інтерв 'ю за участю 
керівництва Громадської ради 
при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації (за 
потребою)

Січень-
червень

Січень-
червень

Січень-
червень

ромадської ради
Козак Ю.О.

Дума В.М.. 
Білінський Т.В.

Білінський Т.В.

Виконано

Виконано

Не
виконано

VII. Діяльність Громадської ради у роботі консультативно-дорадчих та інших 
______ допоміжних органах

Участь членів Громадської ради 
при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації у 
роботі консультативних- 
дорадчих та інших допоміжних 
органах при Подільській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації та її самостійних 
структурних підрозділів
Участь у роботі 
Координаційного комітету 
громадських рад м. Києва
Участь у роботі Громадської 
ради при Київській міській 
державній адміністрації

Січень-
червень

Січень-
червень

Всі члени

Білінський Т.В.

Білінський Т.В.

Голова Громадської ради

Виконано

Виконано

Тарас БІЛІНСБКИП


