
ЗАТВЕРДЖУЮ
Тимчасовий виконувач обов’язків голови 
Подільськеа райомної в місті Києві державної 
а д м ш іс т р а д і ї / /

Сергій КОВАЛЕНКО 

2022 року

ОРІЄНТОВМ И^ПЛАН /  
проведення консультацій з громадськістю у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

на 2023 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. Закон України «Про соціальні 
послуги»

Зустрічі 3 
громадськістю

Січень, 
травень, 
жовтень 

2023 року

Одинокі, 
непрацездатні 

громадяни; особи з 
інвалідністю; 
представники 

громадських та 
благодійних 
організацій

Директор 
Територіального центру 

соціального 
обслуговування 
Слабеняк О.П. 
тел.:425-03-93;

Завідувачі відділень 
Територіального центру 

соціального 
обслуговування 

тел.:463-79-96; 432-77-07



моб.: 096-849-31-10; 
068-412-94-88; 

о1епа.з1аЬепіак@ 
kmda.gov.ua

2. Організація та реалізація 
соціальної послуги «Фізичний 
супровід осіб з інвалідністю, в 
тому числі особами з 
порушенням зору»

Зустрічі, (наради) 
з громадськістю

Березень 
2023 року

Особи з інвалідністю, 
внутрішньо 

переміщені особи

Заступник директора 
Територіального центру 

соціального 
обслуговування, 
Комарова О.В. 
тел.: 425-01-32 

Соціальний працівник 
Дитиненко В.В. 
тел.: 425-60-46; 
оіепа. 8ІаЬепіак@ 

kmda.gov.ua

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

Зустрічі (наради) 
з громадськістю

Квітень 
2023 року

Керівники житлових 
організацій усіх 

форм власності та 
представники 

інститутів 
громадянського 

суспільства, 
жителі району

Начальник Управління 
житлово-комунального 

господарства 
Смаровоз І.О. 

тел.: 425-10-72;
Ч ) к 8 _ Р осі і 1 ^ а @

kmda.gov.ua



4. Національно-патріотичне 
виховання молоді у 
Подільському районі

Засідання 
Координаційної 

ради з питань 
національно- 

патріотичного 
виховання дітей та 

молоді при 
Подільській 

районній в місті 
Києві державній 

адміністрації

Квітень, 
вересень 

2023 року

Члени 
Координаційної ради 

та представники 
інститутів 

громадянського 
суспільства

Начальник відділу 
молоді та спорту 
Кузьменко О.О. 
тел.: 482-51-54; 

podil.molod@gmail.com

5. Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії 
боулінгу (цькуванню)»

Зустріч за круглим 
столом

Червень 
2023 року

Учнівська молодь, 
представники 

сектору ювенальної 
превенції та 
інститутів 

громадянського 
суспільства

Начальник Управління 
освіти 

Сидоренко О.М. 
тел.: 298-22-28; 

Начальник відділу з 
виховної роботи та 

безпеки життєдіяльності 
Кузьменко В.М. 
тел.: 425-25-66; 

osvita_podilrda@ 
kmda.gov.ua

6. Підготовка житлово- 
комунального господарства 
Подільського району міста 
Києва до осінньо-зимового 
періоду 2023-2024 років

Зустрічі (наради) з 
громадськістю

Серпень 
2023 року

Керівники житлових 
організацій усіх 
форм власності, 

представники 
інститутів 

громадянського 
суспільства, 

жителі району

Начальник Управління 
житлово-комунального 

господарства 
Смаровоз І.О. 

тел.: 425-10-72;
Ч)к^_іх^і1і^а@

kmda.gov.ua

mailto:podil.molod@gmail.com


7. Впровадження програми із 
реалізації енергоефективних 
заходів

Зустрічі (наради) 
з громадськістю

Жовтень 
2023 року

Керівники житлових 
організацій усіх 

форм власності та 
представники 

інститутів 
громадянського 

суспільства, 
жителі району

Начальник Управління 
житлово-комунального 

господарства 
Смаровоз І.О. 

тел.: 425-10-72; 
іу1^_рос1і1іт1а@ 

kmda.gov.ua

8. Проведення оцінки якості 
надання соціальних послуг:
- догляд вдома;
- соціальна адаптація;
- натуральна допомога;
- представництво інтересів у 

відділеннях Територіального 
центру

Зустрічі, 
опитування, 

анкетування осіб, 
які перебувають на 

обліку у відділеннях 
Територіального 

центру

Листопад 
2023 року

Одинокі, 
непрацездатні 

громадяни; особи з 
інвалідністю; 
внутрішньо 

переміщені особи

Завідувачі відділень 
Територіального центру 

соціального 
обслуговування, 

Соціальний працівник 
Дитиненко В.В. 
тел.: 425-60-46; 

моб.: 096-849-31-10; 
068-412-94-88; 

о1епа.5ІаЬепіак@ 
kmda.gov.ua

9. Проект Орієнтовного плану 
проведення консультацій з 
громадськістю у Подільській 
районній в місті Києві 
державній адміністрації 
на 2024 рік

Електронна 
консультація, 

засідання 
Г ромадської ради 
при Подільській 
районній в місті 
Києві державній 

адміністрації

Листопад- 
грудень 

2023 року

Представники 
інститутів 

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;
\ф2§_РосШіт1а@

kmda.gov.ua



10 Посилення взаємодії з 
Громадською радою при 
Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації

Засідання 
(зустрічі за круглим 

столом, 
форуми, 

робочі наради)

Щоквартально Представники 
інститутів 

громадянського 
суспільства, 

фахівці та експерти, 
представники 

місцевого 
самоврядування, 

жителі району

В.о. начальника відділу з 
питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 
громадськістю 
Георгієш О.В. 

тел.: 425-74-73;
\ф 2ё_РосШн1а@

kmda.gov.ua

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

Робочі зустрічі, 
засідання 

оперативного штабу 
з питань роботи 

районного 
господарства

Щоквартально Представники 
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;
уР2§_РосШгс1а@

kmda.gov.ua

12 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 
підприємствами, 

установами та

Потягом 
2023 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.: 482-41-90; 
uszn_podol@kmda.gov.ua

mailto:uszn_podol@kmda.gov.ua


організаціями
Подільського

району

13 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 з питань 
легалізації 

зайнятості та 
заробітної плати, 

забезпечення 
дотримання 

державних гарантій 
з оплати праці в 

Подільському 
районі міста Києва

Потягом 
2023 року, 

по мірі 
надходження 

справ

Керівники 
підприємств, установ 

та організацій всіх 
форм власності

Начальник Управління 
соціального захисту 

населення 
Бернадська С.Б. 
тел.: 425-25-25; 

Начальник відділу по 
роботі з учасниками 

А Т О / ООС 
Я щук О.В. 

тел.: 482-41-90; 
uszn_podol@kmda.gov.ua

14 Забезпечення пільгових 
категорій санаторно-курортним 
лікуванням

Зустрічі 3 
громадськістю, 

засідання за 
круглим столом

Потягом 
2023 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; 
постраждалі 

учасники Революції 
Гідності; учасники

Заступник начальника 
Управління соціального 

захисту населення 
Хілик Л.В. 

тел.: 425-63-48;
В.о. завідувача сектору 

організації оздоровлення 
Виноградова О.В. 

тел.: 425-88-42;
Головний спеціаліст 

відділу статусних 
категорій громадян 

Фост О.П. 
тел.: 425-88-41;

mailto:uszn_podol@kmda.gov.ua


антитерористичної 
операції та члени їх 

сімей

Начальник відділу 
соціальної підтримки 

громадян 
Остапенко Т.М. 
тел.: 425-43-49; 

uszn_podil@kmda.gov.ua

15 Обговорення проектів 
нормативно-правових актів з 
питань торгівлі та 
підприємництва

Наради, 
робочі зустрічі 3 
громадськістю

Протягом 
2023 року

Керівники 
підприємств торгівлі, 

ринкової мережі та 
ресторанного 
господарства

Начальник відділу 
торгівлі та споживчого 

ринку 
Блюміна В.М. 

тел.: 425-45-24; 
*огё_РосШ ^а@  

kmda.gov.ua

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

Наради, 
робочі зустрічі 3 
громадськістю

Протягом 
2023 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; 
1°1^_рс^ПМа@ 

kmda.gov.ua

mailto:uszn_podil@kmda.gov.ua


17 Інформування громадськості 
про найважливіші події, заходи, 
соціально-економічне 
становище Подільського району 
м. Києва через офіційний 
вебсайт (вебпортал) та на 
сторінці району в соціальній 
мережі «Фейсбук»

Моніторинг участі / 
зацікавленості 

громадськості у 
життєдіяльності 

району 
через офіційний 

вебсайт(вебпортал) 
та сторінку району в 

соціальній мережі 
«Фейсбук»

В.о. начальника відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю

Протягом 
2023 року

Жителі району та 
міста Києва

Структурні підрозділи 
Подільської 

райдержадміністрації, 
Начальник відділу 

організаційно- 
аналітичного 

забезпечення роботи 
голови 

Коханій М.С. 
тел.: 425-75-74; 
уоаг_росІі1гсІа@ 

_____kmda.gov.ua_____

Олена ГЕОРГІЄШ


