
ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о голови Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Я  Мондриївський
« 3 0  » сЛКсЯ_____ 2015 року

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
• кл • тт • *и и • о • •  Т/» • • «  • • •••проведення консультацій з громадськістю у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

на 2015 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 

поширюватиметь 
ся дія рішення, 

що буде прийняте 
за результатами 

консультацій

Контактні дані 
особи/структурного 

підрозділу, 
відповідального за 

проведення 
консультацій 

(телефон, електронна 
адреса)

1. Проведення конкурсу на 
визначення кращої ескізної 
пропозиції пам’ятного 
знаку воїнам визволителям 
Великої вітчизняної війни 
1941-1945 років на площі 
«Червона пресня»

Громадське
обговорення

Січень 
2015 року

Мешканці району Писарук Р.А.
425-54-40
росШагх@іікг.пе1:



2. Проведення громадського 
обговорення щодо схеми 
організації роздрібної 
торгівлі та ескізних 
варіантів єдиної форми 
торговельного обладнання 
на вул. Андріївський узвіз 
у Подільському районі 
міста Києва

Громадське
обговорення

Січень 
2015 року

Мешканці району Писарук Р.А.
425-54-40
рос1і1агх@икг.пе1:

3. Підвищення рівня правової 
культури суспільства, 
поширення знань про 
права і свободи 
громадянина

Круглий стіл 

•

Січень 
2015 року

Мешканці району
*

Сабардіна Л.М. 
425-11-90
ро(Ш_кіі11:ига@икг.пе1:

4. Зміцнення консолідації 
суспільства навколо ідей 
державності і соборності 
країни, утвердження у 
громадян почуття 
патріотизму і поваги до 
своєї держави

Круглий стіл Березень 
2015 року

Мешканці району Сабардіна Л.М. 
425-11-90
ро(іі1_ки11ша@икг.пе1:

5. Оптимізація батьківського 
самоврядування у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
Подільського району

Круглий стіл Грудень 
2015 року

Вчителі, батьки та 
учнівська молодь

Кузьменко В.М. 
425-01-45
р0(іі1-05УІІа@икг.пеІ



6. Роз’яснення правового 
статусу та дотримання 
прав і свобод осіб, що 
переміщуються 3 
тимчасово окупованої 
території України та 
районів проведення 
антитерористичної 
операції

Надання
консультацій

Протягом 
2015 року

Переселенці Бернадська С.Б. 
425-31-19
оШсе@Яш2п07.кіеу.иа

7. Утворення та діяльність 
Громадської ради при 
Подільській районній в 
місті Києві державній 
адміністрації

Засідання, 
зустрічі, робочі 

наради
•

Протягом 
2015 року

Представники 
* інститутів 
громадянського 

суспільства

Онофрійчук О.І. 
425-74-73
рос!о1ро1і1іса@икг.пе1:

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

Зустрічі 3 
громадськістю, 
робочі наради

Протягом 
2015 року

Представники 
органів 

самоорганізації 
населення та 

громадськість

Онофрійчук О.І. 
425-74-73
рос1о1ро1і1;іса@икг.пе1:

9. Інформування громадян 
щодо переваг створення 
ОСББ

Зустрічі 3 
громадськістю

Протягом 
2015 року

Мешканці району Кухарчук В.В.
417-00-56
ці к§ро(Ш@икг.пе1:

Перший заступник голови М. Дубовик


