
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені консультації з громадськістю  

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією 

за ІI квартал 2017 року 

 
№ Питання/проект 

нормативно-

правового акта, 

щодо яких 

проведено 

консультацію, 

згідно з 

Орієнтовним 

планом на 2017 рік 

 

Питання/проект 

нормативно-

правового акта, щодо 

яких проведено 

консультацію, але які 

не були 

включені до  

Орієнтовного плану 

на 2017 рік 

Заходи, проведені у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Дата 

проведення 

заходу 

Інформація про проведений захід Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

заходу/учасника 

заходу 

1.  Порядок набору 

дітей до 1-х класів 

- Зустрічі з батьками, 

батьківські збори 

22.03- 

10.04.2017 

Консультації батьків щодо порядку прийому 

дітей до 1-го класу, їх тестування та переліку 

необхідних документів. 

 

Начальник 

управління освіти 

Васіна М.В. 

тел.: 425-25-66 

2.  Залучення 

громадськості до 

бюджетного  

процесу  

- Робоча нарада 05.04.2017 

04.05.2017 

 

 

 

 

 

Робоча нарада по розгляду результатів 

виконання громадських проектів у 2017 році. 

 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

3.  Діяльність 

Громадської ради 

при Подільській 

районній в місті 

Києві державній 

адміністрації 

- Засідання Громадської 

ради 

 

 

 

 

 

12.04.2017 

26.04.2017 

07.06.2017 

 

Проведено 3 засідання Громадської ради на яких 

розглядалися нагальні питання життєдіяльності 

району.  

 

http://podil.kievcity.gov.ua/content/gromadska-

rada.html 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

 

4.  - Діяльність ініціативної 

групи по підготовці 

установчих зборів для 

формування складу 

Громадської ради при 

Подільській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації на 2017-

2019 рр. 

Засідання ініціативної 

групи  

 

 

 

 

Установчі збори 

12.04.2017 

31.05.2017 

09.06.2017 

14.06.2017 

 

 

21.06.2017 

Проведено 4 засідання ініціативної групи щодо 

підготовки установчих зборів для формування 

нового складу Громадської ради при Подільській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2017-2019 рр. 

 

Проведено установчі збори, на яких обрано 

новий склад Громадської ради при Подільській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2017-2019 рр. 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

 

http://podil.kievcity.gov.ua/content/gromadska-rada.html
http://podil.kievcity.gov.ua/content/gromadska-rada.html


 

http://podil.kievcity.gov.ua/content/iniciatyvna-

grupa-po-pidgotovci-ustanovchyh-zboriv-dlya-

formuvannya-skladu-gromadskoi-rady-pry-

podilskiy-rayonniy-v-misti-kyievi-derzhavniy-

administracii-na-20172019-rr.html  

 

http://podil.kievcity.gov.ua/content/gromadska-

rada.html 

 

5.  - Засідання Президії 

Ради керівників 

промислових 

підприємств 

Подільського району 

м. Києва 

Виїзна нарада 26.04.2017 Обговорено необхідність оновлення до 

01.06.2017 складу Ради та складу Президії Ради 

керівників промислових підприємств 

Подільського району м. Києва. Виїзна нарада за 

участю керівництва Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації відбулася на ПАТ 

«Фармак» (м. Київ, вул. Кирилівська, 63). 

Начальник відділу 

економіки 

Коничева В.О. 

тел.: 482-48-77 

6.  Посилення ролі 

органів 

самоорганізації 

населення у 

вирішенні основних 

питань 

життєдіяльності 

Подільського 

району 

 

- Засідання оперативного 

штабу з питання 

підготовки господарства 

Подільського району до 

осінньо-зимового 

періоду  

 

 

Робочі зустрічі  

 

 

 

 

 

27.04.2017 

25.05.2017 

29.06.2017  

 

 

 

 

 

Протягом 

ІІ кварталу  

2017 року 

 

Участь керівників органів самоорганізації 

населення у засіданнях оперативного штабу з 

питання підготовки господарства Подільського 

району до осінньо-зимового періоду  

з метою вирішення нагальних питань та 

обговорення актуальних питань життєдіяльності 

району.  

 

Обговорено участь ОСН «Комітет мікрорайону 

«Рада мікрорайону «Нивки» у міському конкурсі 

проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування. У Подільському районі для 

фінансування з бюджету міста Києва відібрано 

проект «Безпека дітей на дитячих майданчиках в 

умовах шалено ритму мегаполісу». 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

 

7.  - 

 

Надання методичної 

допомоги 

підприємствам, 

організаціям житлово-

комунального 

господарства району 

та громадськості  

 

Нарада для голів ЖБК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція-семінар для голів 

ОСББ 

16.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2017 

 

Нарада щодо нарахування та надання 

комунальних послуг у будинках житлово-

будівельних кооперативів та щодо інших питань 

відбулася за участю голів ЖБК, представників 

Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури та Департаменту соціальної 

політики Київської міської державної 

адміністрації, ПАТ «Київгаз», ПАТ«Київенерго», 

ПАТ «Київводоканал». 

 

Лекція-семінар на тему: «Основи 

бухгалтерського обліку для голів ОСББ» 

Начальник 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Курочка Д.Л. 

тел.: 482-57-62 



 

 

 

 

 

 

 

Семінар для голів ОСББ 

та ЖБК  

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2017 

 

проведена ТОВ «Бухгалтер он-лайн». Розглянуто 

питання функціонування об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

(організація бухгалтерського обліку в ОСББ, 

пільги та субсидії, банківські операції, фінансова 

діяльність, кадровий облік, доходи та витрати, 

звітність, аналітичний облік в ОСББ, тощо).  

Семінар відбувся за ініціативи Департаменту 

житлово-комунальної інфраструктури Київської 

міської державної адміністрації щодо 

впровадження енергоефективних заходів у 

будівлях із використанням механізмів міської 

підтримки підвищення рівня обізнаності 

населення та кваліфікації представників 

об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлово-будівельних кооперативів. 

 

8.  - «Шляхи вирішення 

проблем екосистеми 

ділянок лісу, що 

межують з житловими 

масивами» 

Засідання за круглим 

столом  

 

08.06.2017 Забезпечено взаємодію інститутів 

громадянського суспільства зі структурними 

підрозділами Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо проведення заходу 

з обговорення шляхів вирішення проблем 

екосистеми ділянок лісу, що межують з 

житловими масивами.  

   

http://podil.kievcity.gov.ua/news/8432.html 

 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

9.  - Наглядова нарада з 

питань розподілу та 

утримання житла в 

гуртожитках та 

використання 

гуртожитків і 

прибудинкових 

територій, що 

розташовані у 

Подільському районі 

міста Києва 

Засідання за круглим 

столом 

12.06.2017 Обговорено питання передачі гуртожитку по 

вулиці Електриків, 28 до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва. 

Начальник 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Курочка Д.Л. 

тел.: 482-57-62 

10.  Інформування щодо 

умов створення 

прийомних сімей і 

дитячих будинків 

сімейного типу та їх 

функціонування 

- Соціальна акція 

«Допоможи дитині» 

26.06.2017 Інформування мешканців Подільського району 

м. Києва щодо створення та функціонування 

патронатних сімей шляхом розповсюдження 

інформаційних листівок. 

Директор 

Подільського 

районного в місті 

Києві 

центру соціальних 

служб для 

http://podil.kievcity.gov.ua/news/8432.html


сім’ї, дітей та 

молоді 

Кліопа Л.С. 

тел.: 460-99-64 

11.  Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальнї 

роботи щодо 

оформлення 

субсидій на 

житлово-

комунальні послуг 

 

- Прийом громадян Протягом  

ІІ кварталу  

2017 року 

 

В управлінні праці та соціального захисту 

населення і філіях проводиться інформування 

громадян щодо правильності заповнення заяв та 

декларацій, надається відповідна допомога та 

інші консультації безпосередньо під час прийому 

громадян. 

Начальник 

управління праці та 

соціального захисту 

населення  

Бернадська С.Б.  

тел.: 425-31-19 

 

12.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди 

відзначення свят та 

пам’ятних дат в 

Подільському 

районі м. Києва 

- Урочисті зустрічі 

керівництва Подільської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

з громадськістю, 

покладання квітів, 

мітинги-реквієми та інші 

тематичні заходи 

 

Протягом  

ІІ кварталу  

2017 року 

 

Відповідно до районних планів заходів за участю 

керівництва Подільської районної в місті Києві 

державної адміністрації та громадськості району 

відбулися: 

26.04.2017 – 31-а річниця Чорнобильської 

трагедії; 

08-09.05.2017 – День пам’яті та примирення і 72-

а річниця перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні; 

22.06.2017 – День скорботи і вшанування пам'яті 

жертв війни в Україні. 

До участі у заходах запрошувалися 

представники громадськості різних категорій. 

 

Начальник 

управління праці та 

соціального захисту 

населення  

Бернадська С.Б.  

тел.: 425-31-19 

 

13.  Порядок 

проведення 

розслідування 

нещасних випадків 

учасниками 

навчально-

виховного процесу 

- Електронні, телефонні 

консультації 

Протягом 

ІI кварталу 

2017 року 

 

Під час консультацій надавалися роз’яснення 

щодо розслідування нещасних випадків, 

підготовки документації та звітності. 

Начальник 

управління освіти 

Васіна М.В. 

тел.: 425-25-66 

14.  Електронна черга в 

дошкільні 

навчальні заклади. 

Консультування та 

супровід 

- Електронні, телефонні 

консультації 

Протягом  

ІI кварталу  

2017 року 

 

Консультації батьків щодо порядку реєстрації в 

електронній черзі, зарахування до закладу та 

надання пільг. 

Начальник 

управління освіти 

Васіна М.В. 

тел.: 425-25-66 

15.  Інформаційний 

супровід 

впровадження 

Ініціативи 

«Партнерство 

- Висвітлення інформації 

на офіційному веб-сайті 

Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Протягом  

ІІ кварталу  

2017 року 

 

http://podil.kievcity.gov.ua/content/iniciatyva-

partnerstvo-vidkrytyy-uryad.html 

 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 



«Відкритий Уряд» в 

Україні у 2016- 

2017 роках 

 

 тел.: 425-74-73 

16.  - Інформування та 

проведення 

просвітницько- 

роз’яснювальної 

роботи щодо 

перспективності та 

переваг 

децентралізації 

серед мешканців 

Подільського району 

Висвітлення інформації 

на офіційному веб-сайті 

Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Протягом 

ІІ кварталу 

2017 року 

http://podil.kievcity.gov.ua/content/decentralizaciya-

vlady.html 

Начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю 

Онофрійчук О.І. 

тел.: 425-74-73 

17.  Інформування 

громадськості про 

найважливіші події, 

заходи, соціально-

економічне 

становище 

Подільського 

району 

 

- Висвітлення інформації 

на офіційному веб-сайті 

Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

 

Висвітлення інформації 

на офіційній сторінці 

Подільської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації в 

соціальній мережі 

Фейсбук 

 

Протягом  

ІI кварталу  

2017 року 

 

Розміщено 550 новин, 29 анонсів, 

24 оголошення та інші інформаційні матеріали 

Начальник відділу 

організаційно-

аналітичного 

забезпечення роботи 

голови 

Дацун Я.О. 

тел.: 425-75-74 

 


