
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Т.в.о голови Подільської районної 
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ОРІЄНТОВНИМ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

на 2016 рік

№ Питання або проект нормативно- 
правового акта

Захід, що 
проводитиметься у 

рамках консультацій 
з громадськістю

Строк
проведення

консультацій

Соціальні групи 
населення та 

заінтересовані 
сторони, на які 

поширюватиметьс 
я дія рішення, що 
буде прийняте за 

результатами 
консультацій

Контактні дані 
особи/структурного 

підрозділу, 
відповідального за 

проведення консультацій 
(телефон, електронна 

адреса)

1. Особливості проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання в 2016 році

Зустрічі з головами 
батьківських комітетів 

11 класів та 
представниками 

Київського 
регіонального центру 

оцінювання якості 
освіти

Лютий 
2016 року

Батьки, школярі та 
представники 

Київського 
регіонального 

центру оцінювання 
якості освіти

Начальник управління
освіти
Васіна М.В.
тел.: 425-01-45
р0<ііІ05УІ1:а2$@икг.пеІ

2. Організація співпраці батьківської 
громадськості з керівниками 
навчальних закладів

Зустрічі голів 
батьківських комітетів 

навчальних закладів

І квартал 2016 
року

Голови
батьківських

комітетів

Начальник управління
освіти
Васіна М.В.



району з головою 
громадської 

організації «РАДА 
БАТЬКІВ МІСТА 

КИЄВА» та 
представниками 

управління освіти

навчальних 
закладів району, 

голова громадської 
організації «РАДА 
БАТЬКІВ МІСТА 

КИЄВА» та 
представники 

управління освіти

тел.: 425-01-45 
ро(іі1озуііа25@икг.пеІ

3. Запобігання та зменшення нещасних 
випадків на виробництві, зниження 
рівня виробничого травматизму в 
установах, підприємствах та 
організаціях району з метою 
формування свідомого ставлення 
працівників до охорони праці, 
безпечного ведення робіт, зберігання 
життя і здоров’я у процесі трудової 
діяльності

Наради спільно з 
Г оловним 

управлінням 
Державної служби з 

питань праці 
Київської області, 

Фондом ССНВ

Щоквартально 
протягом 2016 

року

Керівники та 
відповідальні 
працівники за 
охорону праці

Завідувач сектору з питань 
охорони праці 
Мороз Т.М. 
тел.: 425-12-51 
орросШ@икг.пеІ

4. Дотримання законодавства України з 
охорони праці, поліпшення умов 
праці, проведення атестації робочих 
місць на роботах зі шкідливими та 
небезпечними умовами праці

Виїзні наради на 
підприємствах, 

установах та 
організаціях району

Протягом 
2016 року

Керівники та 
відповідальні 
працівники за 
охорону праці

Завідувач сектору з питань 
охорони праці 
Мороз Т.М. 
тел.: 425-12-51 
оррос1і1@икг.пеІ

5. Поширення нових знань, передового 
досвіду та підвищення рівня 
роботодавців, керівників і спеціалістів 
служб охорони праці з метою 
запобігання нещасним випадкам на 
виробництві, зниження рівня 
виробничого травматизму на 
підприємства та організаціях району

Наради спільно з 
Головним 

управлінням 
Державної служби з 

питань праці 
Київської області, 

Фондом ССНВ

Протягом 
2016 року

Керівники та 
відповідальні 
працівники за 
охорону праці

Завідувач сектору з питань 
охорони праці 
Мороз Т.М. 
тел.: 425-12-51 
орро<Ш@икг.пеІ



6. Дотримання вимог нормативно- 
правових актів з охорони праці щодо 
забезпечення соціального захисту 
працюючих у несприятливих умовах

Консультативно- 
методично допомога 

підприємствам та 
організаціям району

Протягом 
2016 року

Керівники та 
відповідальні 
працівники за 
охорону праці

Завідувач сектору з питань 
охорони праці 
Мороз Т.М. 
тел.: 425-12-51 
орросШ@икг.пеІ

7. Підвищення екологічної свідомості 
населення та дотримання роздільного 
збору побутових відходів

Зустрічі 3 
громадськістю

Протягом 
2016 року

Мешканці та 
волонтери району

Головний спеціаліст з 
питань екології 
Афанасьєва Л.П. 
тел.: 485-18-95 
ек0І0£ра@икг.пе1:

8. Інформаційно-консультативні заходи 
щодо популяризації та поширення 
гуманного ставлення до 
безпритульних тварин серед 
мешканців району

Зустрічі 3 
громадськістю

Протягом 
2016 року

Мешканці та 
волонтери району

Головний спеціаліст з 
питань екології 
Афанасьєва Л.П. 
тел.: 485-18-95 
еко1о§ра@икг.пе(;

9. Роз’яснення щодо конституційних 
прав на звернення до органів влади та 
місцевого самоврядування відповідно 
до Закону України «Про звернення 
громадян», «Про інформацію» та 
«Про доступ до публічної інформації»

Зустрічі 3 
громадськістю

Протягом 
2016 року

Мешканці району Начальник відділу роботи 
із зверненнями громадян 
Аршинова О.Р. 
тел.: 425-14-91 
2УетросШ@икг.пеІ

10. Роз’яснення порядку видачі 
посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї

Зустрічі 3 
громадськістю

Протягом 
2016 року

Багатодітні родини 
та сім’ї вимушених 

переселенців

Начальник відділу у 
справах сім’ї, молоді та 
спорту
Кузьменко О.О. 
тел.: 482-51-54 
росШ.то1ос1@§таі1.сот

11. Залучення громадськості до 
інспекційних перевірок щодо 
правопорушень законодавства у сфері 
благоустрою

Зустрічі 3 
громадськістю

Протягом 
2016 року

Представники 
Подільської 

районної в місті 
Києві державної 
адміністрації та 

громадських

Заступник начальника
відділу контролю за
благоустроєм
Поляков П.Ю.
тел.: 425-00-72
Ь1а§ои$Ігіу_копІго1@икг.пеІ



організацій, 
мешканці району, 

підприємства, 
установи і 
організації

12. Інформаційне супроводження 
реалізації Ініціативи «Партнерство 
«Відкритий Уряд» в Україні у 2016- 
2017 роках

Висвітлення на 
офіційному веб-сайті 
Подільської районної 

в місті Києві 
державної 

адміністрації та 
консультації з 
громадськістю

Протягом 
2016 року

Мешканці району, 
представники 

інститутів 
громадянського 

суспільства 
•

ч

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. 
тел.: 425-74-73 
ро(іо1ро1іііса@икг.пе1 
Начальник відділу 
організаційно-аналітичного 
забезпечення роботи голови 
Дацун Я.О. 
тел.: 485-23-74 
ог§-апа1іІ@икг.пеІ

13. Діяльність консультативно-дорадчого 
органу при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації 
(Г ромадської ради)

Засідання, зустрічі, 
робочі наради

Протягом 
2016 року

Представники 
інститутів 

громадянського 
суспільства та 

мешканці району

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. 
тел.: 425-74-73 
рос1о1ро1іііса@икг.пе1:

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

Зустрічі 3 
громадськістю, робочі 

наради з 
представниками 

органів 
самоорганізації 

населення 
району

Протягом 
2016 року

Представники 
органів 

самоорганізації 
населення та 

громадськість

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. 
тел.: 425-74-73 
росіо1ро1іІіса@икг.пеі

15. Інформування та проведення 
просвітницько-роз’яснювальної 
роботи щодо перспективності та 
переваг децентралізації серед

Висвітлення на 
офіційному веб-сайті 
Подільської районної 

в місті Києві

Протягом 
2016 року

Мешканці району, 
представники 

інститутів 
громадянського

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І.



мешканців Подільського району державної 
адміністрації та 
консультації з 
громадськістю

суспільства тел.: 425-74-73 
ро<іо1ро1іііса@икг.пе1: 
Начальник відділу 
організаційно-аналітичного 
забезпечення роботи голови 
Дацун Я.О. 
тел.: 485-23-74 
ог§-апа1ії@икг.пеІ

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

Проведення нарад та 
надання 

консультативно- 
методичної допомоги 
з питань торгівлі та 

підприємництва

Протягом 
2016 року

Керівники 
підприємств 

торгівлі, ринкової 
мережі та 

ресторанного 
господарства

Начальник відділу торгівлі 
та споживчого ринку 
Лук’янюк О.М. 
тел.: 425-45-24 
Іог§рос1іІ@икг. псі

17. Обговорення проектів нормативно- 
правових актів з питань торгівлі та 
підприємництва з метою 
налагодження системного діалогу 
органів виконавчої влади з 
громадськістю, підвищення якості 
підготовки рішень з важливих питань 
державного і суспільного життя з 
урахуванням громадської думки

Проведення нарад та 
робочих зустрічей

Протягом 
2016 року

Керівники 
підприємств 

торгівлі, ринкової 
мережі та 

ресторанного 
господарства

Начальник відділу торгівлі 
та споживчого ринку 
Лук’янюк О.М. 
тел.: 425-45-24 
Іог§росіі1@икг.пеІ

18. Роз’яснення щодо спрощеного 
порядку призначення субсидій на 
житлово-комунальні послуги

Зустрічі 3 
мешканцями району 

та громадських 
організацій

Протягом 
2016 року

Мешканці району 
та представники 

громадських 
організацій

Начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
Бернадська С.Б. 
тел.: 425-31-19 
оШсе@Клі82п07.кіеу.иа

19. Роз’яснення нормативно-правових 
актів з питань житлово-комунального 
господарства

Надання методичної 
допомоги 

підприємствам, 
організаціям та 

мешканцям району

Протягом 
2016 року

Представники 
підприємств, 

організацій та 
мешканці району

В.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
Кухарчук В.В.
тел.: 482-57-62
ЦІ к§росШ@икг. пеі



20. Співпраця з органами самоорганізації 
населення Подільського району щодо 
контролю за виконанням капітального 
ремонту житлових будинків

Зустрічі та надання 
консультацій

Протягом 
2016 року

Представники ОСН В.о. начальника управління
житлово-комунального
господарства
Кухарчук В.В.
тел.: 482-57-62
4)к§росШ(й}икг.пе1:

21. Інформування громадян щодо переваг 
створення ОСББ

Консультації та 
зустрічі 3 

громадськістю

Протягом 
2016 року

Мешканці району Кухарчук В.В. 
тел.: 417-00-56 
и]к§рос1і1@икг.пеІ

22. Інформування щодо умов створення 
прийомних сімей і дитячих будинків 
сімейного типу та їх функціонування

Консультації та 
зустрічі 3 

громадськістю

Протягом 
2016 року

Мешканці району Директор Подільського 
районного в місті Києві 
центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
Кліопа Л.С. 
тел.: 460-99-64 
росіоі зос@икг.пеІ

23. Проект Орієнтовного плану 
проведення консультацій з 
громадськістю на 2017 рік

Обговорення на 
офіційному веб-сайті 
Подільської районної 

в місті Києві 
державної 

адміністрації

Грудень 
2016 року

Мешканці району, 
представники 

інститутів 
громадянського 

суспільства

Начальник відділу з питань 
внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю 
Онофрійчук О.І. 
тел.: 425-74-73 
рос1о1ро1іІіса@икг.пеІ

Заступник керівника апарату О. Мукан


