"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Правлінням Громадської ради при Дніпровській
районній в місті Києві державній адміністрації
14 вересня 2017 року, протокол № 5

План роботи
Громадської ради
при Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації
на друге півріччя 2017року
№
п/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

І. Засідання Громадської ради та перспективний перелік питань
для розгляду
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Про комплексну схему розміщення
тимчасових споруд у Дніпровському
районі м.Києва
Про проблемні житлові забудови у
Дніпровському районі м.Києва (в
тому числі, на предмет «рейдерських»
і корупційних складових ).
Щодо передачі вільних нежитлових
приміщень потенційним орендарям та
збільшення надходжень коштів до
бюджету міста Києва та
балансоутримувачів та інформації про
таку роботу протягом 2017 року (за
участю начальника відділу із питань
майна комунальної власності)
Щодо інвентаризації забудов,
земельних ділянок та ДПТ
Про по адресний перелік капітальних
та поточних ремонтних робіт
асфальтного покриття загальних доріг
та при будинкових територій
(заслуховування інформації від
директора КП «Шляховоексплуатаційне управління
Дніпровського району міста Києва»);
Щодо роботи дитячих спортивних
клубів, клубів загального розвитку та
їх застосуванню за призначенням.
Про продаж та/або здачу у
довгострокову оренду державного
комунального майна, що розташоване
у Дніпровському районі м.Києва.
Про незаконні захоплення у
Дніпровському районі м.Києва на
предмет «рейдерських» і корупційних
складових та механізми реагування
правоохоронних органів на подібні
злочинні дії.
Про реалізацію державної політики
забезпечення квартирами та

Жовтень

Мальчевський
М.І.

Жовтень

Віровцев
В.Ю.,

Жовтень

Смичок О.Б.

Листопад
Листопад

Смичок О.Б.
Шашкіна Л.О.
Смичок О.Б.

Листопадгрудень

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.Й.

Грудень

Мальчевський
М.І.,

Грудень

Віровцев
В.Ю.,

Грудень

Віровцев
В.Ю.,

Примітка

можливістю реалізації
індивідуального житлового
будівництва учасників АТО та членів
їх сімей
10. Про використання нежитлових
приміщень, які передані в орендне
користування відповідно до
Положення "Про оренду майна
комунальної власності територіальної
громади міста Києва" та приведення
до відповідності договорів оренди,
термін дії яких скінчився (за участю
начальника відділу із питань майна
комунальної власності)
11. Про виконання ремонтних робіт у
житлових будинках за рахунок
коштів, отриманих від плати за
обслуговування житлового будинку
та прибудинкової території, а також
заслуховування інформації стосовно
підготовки житлового фонду до
опалювального періоду та складення
актів-готовності будинків до осінньозимового періоду (заслуховування
директора КП «Керуюча компанія по
обслуговуванню житлового фонду»);

Грудень

Смичок О.Б.

Грудень

Смичок О.Б.

ІІ. Засідання комітету Громадської ради та перспективний перелік питань для
розгяду
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Щодо забезпечення школярів, які
навчаються в державних і
комунальних закладах, безоплатними
підручниками з предмету
"Християнська етика"
Щодо забезпечення школярів, які
навчаються в державних і
комунальних закладах, безоплатними
підручниками з предмету
"Християнська етика" в межах
доведених бюджетних призначень
Про інклюзивну освіту в районі, її
доцільність та користь.
Про стан харчування та медичного
обслуговування у закладах освіти, та
культури
Про оренду приміщень в
загальноосвітніх навчальних закладах
Про комплексну схему розміщення
тимчасових споруд у Дніпровському
районі м.Києва
Про проблемні житлові забудови у
Дніпровському районі м.Києва (в
тому числі на предмет «рейдерських»
і корупційних складових ).
Щодо передачі вільних нежитлових
приміщень потенційним орендарям та
збільшення надходжень коштів до

Серпень

Кругляк М.С.

Серпень

Кругляк М.С.

Вересень

Кругляк М.С.

Вересень

Кругляк М.С.

Вересень

Кругляк М.С.

Жовтень

Мальчевський
М.І.

Жовтень

Віровцев
В.Ю.,

Жовтень

Смичок О.Б.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

бюджету міста Києва та
балансоутримувачів та інформації про
таку роботу протягом 2017 року (за
участю начальника відділу із питань
майна комунальної власності)
Щодо виконання РДА законів
України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» та
«Про реабілітацію інвалідів в
Україні»
Щодо інвентаризації забудов,
земельних ділянок та ДПТ
Про по адресний перелік капітальних
та поточних ремонтних робіт
асфальтного покриття загальних доріг
та при будинкових територій
(заслуховування інформації від
директора КП «Шляховоексплуатаційне управління
Дніпровського району міста Києва»);
Про стан виконання державних,
міських та районних програм в
галузях духовності, освіти та
культури
Про незаконні захоплення у
Дніпровському районі м.Києва на
предмет «рейдерських» і корупційних
складових та механізми реагування
правоохоронних органів на подібні
злочинні дії.
Про реалізацію державної політики
забезпечення квартирами та
можливістю реалізації
індивідуального житлового
будівництва учасників АТО та членів
їх сімей .
Про проблемнні питання, які
виникають на автостоянках та в
автокооперативах Дніпровському
районі м.Києва
Про виконання програми з
оздоровлення дітей в 2017 році
(спільне засідання комітетів з питань
духовності, моралі, освіти та культури
та з питань сім'ї, дітей, молоді та
спорту питань).
Про продаж та/або здачу у
довгострокову оренду державного
комунального майна, що розташоване
у Дніпровському районі м.Києва.
Про незаконні захоплення у
Дніпровському районі м.Києва на
предмет «рейдерських» і корупційних
складових та механізми реагування
правоохоронних органів на подібні
злочинні дії.

Жовтень

Седченко І.В.

Листопад
Листопад

Смичок О.Б.
Шашкіна Л.О.
Смичок О.Б.

Листопад

Кругляк М.С.

Липеньгрудень

Віровцев
В.Ю.,

Липеньгрудень

Віровцев
В.Ю.,
Лічман О.С.

Липеньгрудень

Віровцев
В.Ю.,

Вересеньгрудень

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.Й.

Грудень

Мальчевський
М.І.,

Грудень

Віровцев
В.Ю.,

19. Про реалізацію державної політики
забезпечення квартирами та
можливістю реалізації
індивідуального житлового
будівництва учасників АТО та членів
їх сімей
20. Про використання нежитлових
приміщень, які передані в орендне
користування відповідно до
Положення "Про оренду майна
комунальної власності територіальної
громади міста Києва" та приведення
до відповідності договорів оренди,
термін дії яких скінчився (за участю
начальника відділу із питань майна
комунальної власності)
21. Про виконання ремонтних робіт у
житлових будинках за рахунок
коштів, отриманих від плати за
обслуговування житлового будинку
та прибудинкової території, а також
заслуховування інформації стосовно
підготовки житлового фонду до
опалювального періоду та складення
актів-готовності будинків до осінньозимового періоду (заслуховування
директора КП «Керуюча компанія по
обслуговуванню житлового фонду»);
22. Про продаж та/або здачу у
довгострокову оренду державного
комунального майна, що розташоване
у Дніпровському районі м.Києва.
23. Щодо політики фінансування
навчання та підготовки волонтерів,
які бажають проводити соціальну
профілактику та реабілітацію по
соціальним програмам і викладати
предмет «Християнська етика».

Грудень

Віровцев
В.Ю.,

Грудень

Смичок О.Б.

Грудень

Смичок О.Б.

Грудень

Мальчевський
М.І.,

Грудень

Кругляк М.С.

ІІІ. Участь у консультаціях з громадськістю, що проводяться у форматі
«круглих столів» та публічного громадського обговорювання
1.

2.

3.

4.

Проведення круглого столу щодо
обговорення ініціатив уряду щодо
реформ в охороні здоров’я
Проведення круглих столів спільно з
керівництвом національної поліції
Дніпровського району.
Проведення круглого столу з
громадськими організаціями,
мешканцями будівель, що
знаходяться поруч із «проблемними»
забудовами
Проведення круглого столу щодо
обговорення
питань
незаконних
захоплень у Дніпровському районі
м.Києва на предмет «рейдерських» і
корупційних складових

Вересень
жовтень

- Седченко І.В.

Вересень
грудень

- Фоміних С.А

Жовтень

Мальчевський
М.І

Жовтень

Віровцев
В.Ю.,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Проведення круглого столу щодо
обговорення
питань
незаконних
захоплень у Дніпровському районі
м.Києва на предмет «рейдерських» і
корупційних складових
Проведення круглого столу
«Актуальні аспекти реалізації
молодіжної політики в районі»
Проведення науково-практичної
конференції щодо відзначення в
Україні 500-річчя в 2017 році
Європейської реформації
Проведення круглого столу по
обговоренню питання: фінансування
навчання та підготовки волонтерів,
які бажають проводити соціальну
профілактику, та реабілітацію по
соціальним питання та викладати
«Християнську етику» та в яких
школах планується ввести даний
предмет
Проведення круглого столу по
обговоренню питання: фінансування
навчання та підготовки волонтерів,
які бажають проводити соціальну
профілактику, та реабілітацію по
соціальним питання та викладати
«Християнську етику» та в яких
школах планується ввести даний
предмет
Проведення
круглого
столу
з
представниками
громадських
організацій,
підліткових
клубів,
студій, які мають часткове бюджетне
фінансування
для
напрацювання
комплексної
цільової
районної
програми "Дорогою добра"
Проведення круглого столу щодо
обговорення ініціатив уряду щодо
пенсійної реформи
Проведення круглого столу з
підприємцями Дніпровського району
по питанням: про комплексну схему
розміщення тимчасових споруд у
Дніпровському районі м.Києва; про
продаж та/або здачу у довгострокову
оренду державного комунального
майна, що розташоване у
Дніпровському районі м.Києва
Проведення обговорення проектів
ДПТ Дніпровського району, які
знаходяться у розробці, за участі
депутатів КМР, представників
організацій , які здійснюють
розробку таких планів територій та
відділів із питань будівництва та

Жовтень

Віровцев
В.Ю.,

Жовтень

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.

ЖовтеньЛистопад

Кругляк М.С.

ЖовтеньЛистопад

Кругляк М.С.

ЖовтеньЛистопад

Кругляк М.С.

ЖовтеньЛистопад

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.Й.

Листопад

Седченко І.В.

Листопад

Мальчевський
М.І.,

Листопад

Шашкіна Л.О.

14.

15.

16.

17.

архітектури.
Проведення круглого столу щодо
обговорення проблемних питань на
автостоянках та в автокооперативах в
Дніпровському районі м.Києва
Щодо підготовки ЖКГ до
опалювального сезону, встановлення
ІТП в будинках, яких з технічних
причин неможливо встановити
будинковий прилад обліку тепла
(круглий стіл з управлінням ЖКГ та
КП «ГВП з енергозбереження в
адміністративних і громадських
будівлях м. Києва)
Проведення круглого столу з
представниками релігійних
організацій, які знаходяться в
Дніпровському районі з питань
соціальних програм для дітей та
молоді в рамках новорічно-різдвяних
свят
Проведення обговорення проблемних
питань реалізації ЗУ разом з УПСЗН ,
центром зайнятості щодо професійнотрудової та соціальної реабілітації
інвалідів

Листопад

Віровцев
В.Ю.,

Листопад

Смичок О.Б.

ЛистопадГрудень

Кругляк М.С.

Грудень

Седченко І.В.

IV. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань
формування та реалізації державної, регіональної політики.
V. Участь у підготовці пропозицій до проектів міських програм, які
розробляються райдержадміністрацією
1.
2.

Розробка комплексної цільової
районної програми "Дорогою добра"
Отримання плану фінансування на ІІ
півріччя 2017р. та пропозиції щодо
бюджету 2018р.

ВересеньГрудень
Жовтень

Кругляк М.С.
Смичок О.Б.

VI. Здійснення громадського контролю за діяльністю райдержадміністрації та її
структурних підрозділів
1.

2.

3.

4.

Участь представників Громадської
ради у консультативно-дорадчих
комісіях та інших допоміжних
органах при Дніпровській районній в
місті Києві державній адміністрації
Здійснення моніторингу стану
соціального захисту учасників АТО та
членів їх сімей, які проживають на
території Дніпровського району
Здійснення моніторингу дієвості
механізмів реагування
правоохоронних органів на злочинні
дії в економічній сфері.
Здійснення контролю щодо
включення питання «капітального
ремонту аварійних фасадів будинків
застарілого житлового фонду (19501955р. забудови) – вул. АлмаАтинська, 97/1, 99/2, 103/1 та інших

За планом
роботи
управлінь
(за їх
згодою)
Липеньгрудень

Всі комітети

Липеньгрудень

Віровцев
В.Ю.,

Жовтень

Смичок О.Б.

Віровцев
В.Ю.,
.

будинків Дніпровського району» до
ПЕСР та бюджету
5.
Моніторинг діяльності культових
споруд, кінотеатрів, театрів та парків,
зокрема вивчити питання щодо театру
ляльок
6. Здійснення контролю щодо
інвентаризації тепломереж, що не
перебувають на обслуговуванні та
вжиття заходів щодо передачі їх на
баланс КП Київтеплоенерго
7.
Здійснення громадського контролю за
дотриманням на території
Дніпровського району вимог чинного
законодавства з питань духовності,
моралі, освіти та культури
8.
Здійснення громадського контролю
щодо розподілу та використання
бюджетних коштів на заклади освіти
та культури
9.
Участь представників комітету у
постійно діючих комісіях щодо;
мобілізації, та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.
10. Здійснення контролю та аналіз
процесу відновлення спортивних
майданчиків на прибудинкових
територіях, футбольних полів,
хокейних майданчиків.
11. Здійснення контролю за виконанням
програм та здійснення заходів,
спрямованих на забезпечення
соціального та правового захисту
сімей, дітей та молоді, сприяння
соціальному становленню та розвитку
дітей та молоді, запобігання
насильству в сім’ї.
12. Здійснення контролю щодо
відновлення благоустрою після
проведення ремонтновідновлювальних робіт
13. Проведення виїзних обстежень щодо
виконання ремонтних робіт
асфальтного покриття спільно із
відділами Дніпровської РДА та
комунальними підприємствами
14. Здійснення контролю щодо
включення питання «капітального
ремонту мереж зовнішнього
освітлення (з передбаченням
облаштування опор) Дніпровського
району» до ПЕСР та бюджету
15. Здійснення контролю щодо
включення питання «герметизація
стиків та утеплення фасадів будинків
Дніпровського району» до ПЕСР та

ЖовтеньГрудень

Кругляк М.С.

Грудень

Смичок О.Б.

Постійно

Кругляк М.С.

Постійно

Кругляк М.С.

За планом Фоміних С.А
РДА
На протязі
всього
періоду

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.Й.

На протязі
всього
періоду

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.Й.

На протязі
всього
періоду

Смичок О.Б.

На протязі
всього
періоду

Смичок О.Б.

На протязі
всього
періоду

Смичок О.Б.

На протязі
всього
періоду

Смичок О.Б.

бюджету
16. Здійснення контролю щодо
включення питання «капітальний
ремонт міжквартальних проїздів та
прибудинкових територій житлової
забудови Дніпровського району» до
ПЕСР та бюджету
17. Здійснення контролю щодо
включення питання «капітальний
ремонт інженерних мереж (ХВП,
ГВП, ЦО, каналізація) в будинках
Дніпровського району»
18. Здійснення контролю щодо
включення питання «модернізація та
капітальний ремонт ліфтів житлових
будинків Дніпровського району» до
ПЕСР та бюджету
19. Проведення моніторингу
криміногенної ситуації у
Дніпровському районі
20. Проведення моніторингу екологічних,
та техногенних загроз у
Дніпровському районі

На протязі
всього
періоду

Смичок О.Б.

На протязі
всього
періоду

Смичок О.Б.

На протязі
всього
періоду

Смичок О.Б.

Постійно

Фоміних С.А

Постійно

Фоміних С.А

VII. Здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів
райдержадміністрації
VIII. Вивчення (дослідження) актуальних питань життєдіяльності району
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Проведення дослідження питання
щодо соціальної реабілітації,
адаптації учасників АТО, та їх сімей,
які проживають на території
Дніпровського району
Вивчення питань управління
закладами освіти, науки, культури, які
належать територіальним громадам
або передані їм, молодіжними
підлітковими закладами за місцем
проживання, організації їх
матеріально-технічного та
фінансового забезпечення.
Проведення дослідження проблемних
місць
постійного
зберігання
транспортних засобів та їх зберігання
на прибудинкових територіях
Вивчення досвіду роботи з
викладання програми «Християнська
етика» в загальноосвітніх школах
Проведення збору та аналізу
інформації про звернення громадян
які звертаються до Дніпровської РДА
та стан їх розгляду відповідними
службами.
Проведення збору та аналізу
інформації від управління із питань
житлово-комунального господарства
та КП «Керуюча компанія по
обслуговуванню житлового фонду

липеньгрудень

Віровцев
В.Ю.,

Липеньгрудень

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.Й.

Вересеньжовтень

Смичок О.Б.

ВересеньГрудень

Кругляк М.С.

постійно

Мальчевський
М.І.,
Кругляк М.С.

На протязі
всього
періоду

Смичок О.Б.

Відповідальні
працівники
Дніпровської
РДА

Дніпровського району» щодо
поадресного переліку капітальних
ремонтних робіт по галузі «Житловокомунальна інфраструктура»
Програми соціально-економічного
розвитку, де головним розпорядником
коштів є Дніпровська районна в місті
Києві державна адміністрація;
7.
Проведення дослідження проведення
соціальної профілактики у ЗНЗ та
позашкільних закладах.
8.
Проведення дослідження питання
щодо проведення соціальної
реабілітації для сімей, дітей та молоді
з неблагополучних сімей у школах та
позашкільних закладах, яка
направлена на відновлення
морального, психічного, духовного та
фізичного стану
9.
Проведення збору та аналізу звернень
мешканців до Контактного центру
«15-51» та внесення пропозицій на
засідання Громадської ради щодо
доповнення поадресного переліку
капітальних ремонтів додатковими
адресами із зазначенням видів та
об’ємів робіт
10. Проведення збору та аналізу
інформації стосовно можливості
залучення Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації
щодо протидії стихійній торгівлі та
збільшення пасажиропотоків до
станцій метрополітену «Дарниця»,
«Лівобережна», «Чернігівська» та
«Гідропарк», а також станції міської
електрички «Лівобережна»
11. Проведення збору та аналізу
інформації стосовно виконання
капітальних ремонтів, проведених
закупівель на електронних торгах,
звернень громадян стосовно
неякісного проведення ремонтних
робіт протягом 2017 року
(заслуховування начальника
управління з питань житловокомунального господарства та
директора КП, які є замовниками
робіт)
12. Проведення збору та аналізу
інформації стосовно можливості
обладнання додаткових пішохідних
переходів для мешканців
Дніпровського району, нанесення
дорожньої розмітки та направлення
відповідних пропозицій до районної

Постійно

Кругляк М.С.

Постійно

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.Й.
Седченко І.В.
Фоміних С.А.

На протязі Смичок О.Б.
всього
періоду

На протязі Смичок О.Б.
всього
періоду

На протязі Смичок О.Б.
всього
періоду

На протязі Смичок О.Б.
всього
періоду

адміністрації, КП «Київдорсервіс»,
КК «Київавтодор», Національної
поліції в місті Києві

IX. Здійснення заходів зі збору, узагальнення та подання райдержадміністрації
пропозицій ІГС щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення
1.
2.

Презентація комплексної цільової Грудень
районної програми "Дорогою добра"
Відновлення роботи Духовної ради Постійно
при Дніпровській районній в місті
Києві державній адміністрації

Кругляк М.С.
Кругляк М.С.

Х. Здійснення публічних заходів Громадської ради
1.

2.

Підготовка та проведення науковопрактичної
конференції
щодо
відзначення в Україні 500-річчя в
2017 році Європейської реформації
Проведення уроків мужності у
школах дніпровського району.

ЖовтеньЛистопад

Кругляк М.С.

Вересень - Фоміних С.А
грудень
2017 року

ХI. Забезпечення висвітлення діяльності комітету
1.

Висвітлення в соціальних мережах та На протязі
засобах
масової
інформації всього
результатів роботи круглих столів, періоду
засідань
Громадської
ради
та
комітетів, інших робочих органів
Громадської ради.

2.

Підготовка інформації про роботу
комітету з питань духовності, моралі,
освіти та культури та висвітлення її
на суб-вебсайті Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації та на сторінці у
фейсбуці Громадської ради при
Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації
Підготовка інформації про роботу
комітету з питань землекористування,
містобудування та архітектури та
висвітлення її на суб-вебсайті
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації та на сторінці
у фейсбуці Громадської ради при
Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації
Підготовка інформації про роботу
регламентного
комітету
та
висвітлення її
на суб-вебсайті
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації та на сторінці

3.

4.

Один раз в
квартал

Павленко
А.М.
Базік О.М.
Віровцев В.Ю.
Миронова
З.М.
Кругляк М.С.
Шашкіна Л.О.
Сергеєва Ю.Й.
Седченко І.В.
Фоміних С.А.
Мальчевський
М.І.
Смичок О.Б.
Кругляк М.С.

Один раз в
квартал

Шашкіна Л.О.
Смичок О.Б.

Один раз в
квартал

Лічман О.С.

5.

у фейсбуці Громадської ради при
Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації
Підготовка інформації про роботу Один раз в
комітету та висвітлення її на суб- квартал
вебсайті Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації та
на сторінці у фейсбуці Громадської
ради при Дніпровській районній в
місті Києві державній адміністрації

Фоміних С.А.

ХІI. Інша діяльність Громадської ради
1.

2.

3.

4.

Відновлення роботи Духовної ради
при Дніпровській районній в місті
Києві державній адміністрації
Залучитись до всеукраїнського
проекту Наставництва для дітей сиріт,
дітей, які перебувають в інтернатах та
дитячих будинках.
Розпочати пілотний проект
проведення лекцій для батьків по
вихованню дітей різного віку, сучасна
проблематика.
Оздоровлення соціально незахищених
сімей, дітей із багатодітних родин,
дітей інвалідів. Організація
можливостей відвідування такими
дітьми спортивних клубів без оплати.

Секретар Громадської ради

ВересеньГрудень

Кругляк М.С.

На протязі
всього
періоду

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.Й.

На протязі
всього
періоду

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.Й.

На протязі
всього
періоду

Кругляк М.С.
Сергеєва Ю.Й.

І.М. Селюк

