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Голова Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації
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ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації в Подільському районі міста Києва у 2016-2017 роках •>
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
№
п/п

Найменування

1.

Розробка та затвердження
Орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю на
2017 рік з урахуванням
громадськості району

2.

Інформування населення щодо
виконання Службою у справах дітей
заходів, передбачених Міською
цільовою програмою правової
освіти населення міста Києва на
2012-2016 роки, затвердженої
рішенням Київської міської ради від
29.12.2011 № 1005/7241

о

Проведення круглого столу
«Залучення ресурсів громадських
організацій до здійснення
соціальної роботи»

Строк
виконання
Грудень 2016
року - січень 2017
року

Відповідальний за
виконання
Відділ з питань
внутрішньої політики
та зв’язків з
громадськістю

Грудень 2016
року - січень 2017
року

Служба у справах
дітей

І квартал 2017
року

Центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді

Співвиконавці від
ОГС
Громадська рада при
Подільській районні в
місті Києві державній
адміністрації

Очікуванні результати
Підвищення якості підготовки
рішень з важливих питань
державного і суспільного
життя з урахування
громадської думки
Підвищення загального рівня
правової культури та
вдосконалення системи
правової освіти населення,
набуття дітьми необхідного
рівня правових знань,
формування у них поваги до
права

Громадські та
благодійні організації

Залучення додаткового
ресурсу для здійснення
соціальної допомоги

4.

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

Листопад-грудень
2016 року,
листопад-грудень
2017 року

5.

Проведення заходів стосовно
впровадження інноваційних
проектів та розробок, що можуть
бути реалізовані в міському
господарстві столиці

Щоквартально

6.

Інформування громадськості про
найважливіші події, заходи,
соціально-економічне становище
району через офіційний веб-сайт
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації та сторінку
райдержадміністрації у соціальній
мережі Фейсбук

Протягом 2016 2017 рр.

Відділ організаційноаналітичного
забезпечення роботи
голови,
структурні підрозділи
Подільської
райдержадміністрації

Залучення громадськості до
участі у формуванні та
реалізації державної політики
в різних сферах суспільного
життя

7.

Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи щодо
механізмів реалізації
енергоефективних заходів у
житлових будинках міста Києва, в
яких створені об’єднання
співвласників багатоквартирних
будинків та кооперативних
будинках

Протягом 20162017 рр.

Управління житловокомунального
господарства

Залучення мешканців
житлових будинків до
управління житловим фондом

8.

Проведення із залученням
громадськості району заходів з
нагоди відзначення державних та
релігійних свят, пам’ятних дат

Протягом 2016 2017 рр.

Управління праці та
соціального захисту
населення

Управління праці та
соціального захисту
населення

Громадські
організації, що
отримують
фінансування

Відділ економіки

Промислові
підприємства
Подільського району
міста Києва

Об’єднання громадян
та мешканці району

Сприяння діяльності
громадським організація,
залучення їх до суспільнополітичного життя району та
прийняття рішень районного
значення
Залучення бізнесу до
прийняття рішень щодо
пріоритетних напрямків
розвитку столиці

Залучення громадськості до
життєдіяльності району,
підвищення їх громадянської
свідомості та обізнаності

9.

Проведення зустрічей 3
громадськістю щодо місць
розташування сількогосподарських
ярмарків на території району

Протягом 2016 2017 рр.

Відділ торгівлі та
споживчого ринку,
Подільське
управління ГУ НП

10.

Здійснення координаційної роботи з
Громадською радою при
Подільській районній в місті Києві
державній адміністрації відповідно
до чинного законодавства

Протягом 2016 2017 рр.

Відділ з питань
внутрішньої політики
та зв’язків з
громадськістю

Налагодження взаємодії між
Громадською радою та
структурними підрозділами
Подільської держадміністрації

11.

Сприяння та координація
проведення консультацій з
громадськістю з актуальних питань
розвитку Подільського району міста
Києві

Протягом 2016 2017 рр.

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

12.

Інформування громадськості про
прийом підприємством
«Київміськвторресурси»
використаних поліетиленових
пакетів та люмінесцентних ламп

Протягом 2016 2017 рр.

Відділ з питань
внутрішньої політики
та зв'язків з
громадськістю,
структурні підрозділи
Подільської
райдержадміністрації
Головний спеціаліст з
питань екології,
відділ торгівлі та
споживчого ринку

13.

Проведення обстежень з метою
виявлення стихійної торгівлі та
перевірки стану благоустрою
території району

Протягом 20162017 рр.

Заступник керівника апарату

Відділ контролю за
благоустроєм

Мешканці району

Забезпечення населення
якісною продукцією
сільськогосподарського
виробництва

Підвищення рівня екологічної
свідомості громадян,
врегулювання питання
поводження з відходами

Громадські інспектори
з благоустрою

Недопущення виникнення
стихійної торгівлі та порушень
правил благоустрою територій

