ІНФОРМАЦІЯ
про проведені Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією консультації з громадськістю
та взаємодію з Громадською радою за 2016 рік
№

Питання/проект
нормативно-правового
акта, щодо яких
проведено
консультацію, згідно з
Орієнтовним планом на
2016 рік

1. Участь громадськості

Питання/проект
нормативноправового акта,
щодо яких
проведено
консультацію, але
які не були
включені до
Орієнтовного плану
на 2016 рік

Заходи, проведені у рамках
консультацій з
громадськістю

Дата
проведення
заходу

Зустрічі з громадськістю

Інформація про
проведений захід

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу,
відповідального за
проведення
заходу/учасника
заходу

14.02.2016
26.04.2016
07-09.05.2016
22.06.2016
23.08.2016
01.09.2016

Інформація розміщена
на субвеб-сторінці
Дніпровської РДА
http://dnipr.kievcity.gov
.ua/
в розділі «Новини»

Начальник відділу
внутрішньої
політики та зв’язків
з громадськістю
Черевко Н.П.
292-32-47

Проведення ярмарок на
території району

щотижнево

Інформація розміщена
на субвеб-сторінці
Дніпровської РДА
http://dnipr.kievcity.gov
.ua/
в розділі
«Оголошення»

Начальник відділу
торгівлі та
споживчого ринку
Сергійчук С.А.
292-02-05

День відкритих дверей,
семінари

03.03.2016
16.03.2016
17.03.2016
14.12.2016

у районних заходах
соціально-культурного
спрямування

2. Забезпечення

населення продуктами
харчування на
сільськогосподарських
ярмарках
3. Професійна орієнтація

молоді: інформування
про світ професій,
основ вибору професії
та побудови
професійного плану

Чи звертався
структурний
підрозділ/комуна
льне
підприємство до
Громадської ради
при Дніпровській
районній в місті
Києві державній
адміністрації з
пропозицією
розглянути
питання/ проект
нормативноправового акта

Директор районного
центру зайнятості
Дніпровського
району м.Києва
Лях Г.А.
540-17-77

4.

Інформування щодо
особливостей
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання у 2016
році

5. Проведення

роз’яснювальної
роботи
щодо
створення об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків у будинках
комунальної та не
комунальної
форми
власності
6. Надання гуманітарної

та іншої допомоги
учасникам
антитерористичної
операції та громадянам
України,
які
переміщуються
з
тимчасово окупованих
територій.
7. Реалізація Державних
програм
з
питань
соціального захисту

8. Діяльність

Громадської ради при
Дніпровській

-

Зустріч з представниками
батьківської громади та
старшокласниками

18.02.2016

Семінар, наради,
зустрічі з мешканцями
району

Протягом року

Надано
роз’яснювальння
щодо
створення
об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків у будинках
комунальної та не
комунальної
форми
власності

Начальник
управління
житловокомунального
господарства та
будівництва
Дніпровського
району
292-92-02

Протягом року

Надано гуманітарну та
іншу допомогу
учасникам
антитерористичної
операції та
громадянам України,
які переміщуються з
тимчасово окупованих
територій.

Начальник
управління праці та
соціального захисту
населення
Дніпровського
району
Соя О.В.
512-08-07

Про затвердження
Плану громадської
ради на 2016рік

Начальник відділу
внутрішньої
політики та зв’язків

Зустрічі
з 2016 року
представниками закладів
освіти, охорони здоров’я,
центру
зайнятості,
комунальних підприємств
та
громадських
організацій
Засідання
Громадської 04.02.2016
ради при Дніпровській
райдержадміністрації

Ні

Надано роз’яснення
щодо порядку
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання, правил
реєстрації та умов
оскарження
результатів

Начальник
управління освіти
Іваніна Н.В.
292-03-98

райдержадміністрації

з громадськістю
292-32-47

14.04.2016
09.06.2016
11.10.2016
9. Діяльності

органів
самоорганізації
населення
Дніпровського району
м.Києва

10. Звіт про використання

бюджетних коштів за
2016 рік

питань
щодо
дієвого
механізму
співпраці
органів
влади
з
підприємствами
промислового
комплексу району та
створенню
сприятливих умов для
економічного розвитку
підприємств
району
всіх форм власності.

15.12.2016
Засідання Ради з питань січень 2016
сприяння
діяльності
органів самоорганізації березень
населення
Електронні консультації.
Інформування на сайті

Щоквартально
протягом року
2016 рік

11. Обговорення

Засідання
Ради 13.01.2016
директорів підприємств 15.06.2016
промислового комплексу 20.10.2016
Дніпровського району

12. Питання

Семінар

запобігання
та протидія корупції в
Дніпровському районі

21.01.2016

Обговорення питань
роботи ОСНів

Начальник відділу
внутрішньої
політики та зв’язків
з громадськістю
292-32-47

http://dnipr.kievcity.gov
.ua/content/vydatky.htm
l

Начальник
фінансового
управління
Дніпровського
району
Лавров В.С.
558-24-17
Finup1_@dnspr.gov.ua

Обговорення питань
щодо
дієвого
механізму співпраці
органів
влади
з
підприємствами
промислового
комплексу району та
створенню
сприятливих умов для
економічного
розвитку підприємств
району всіх форм
власності.
„Законодавче
регулювання
запобігання корупції в
органах влади. Закон

Відділ з питань
промисловості,
підприємництва та
регуляторної
політики
Лобач В.Г.
292-92-00

Завідуючий
сектором з питань
взаємодії
з
правоохоронними

України
„
Про
запобігання корупції”
Вебінарі
щодо
декларування доходів.

органами
та
запобігання
і
виявлення корупції
Шевченко В.К.
558-56-00

Травень 2016
року

Обговорення проекту
Закону України «Про
освіту»

Начальник
управління
освіти Дніпровської
райдержадміністрац
ії
Іваніна Н.В.
292-03-98
dniprovsk_osvita@uk
r.net

26.08.2016 року Підсумки
2015/16
навчального
року, основні
завдання на
2016/17
навчальний рік

«Розвиток освіти
Дніпровського району
в умовах формування
концепції нової
української школи»

Начальник
управління
освіти Дніпровської
райдержадміністрац
ії
292-03-98
dniprovsk_osvita@uk
r.net
Начальник відділу з
питань внутрішньої
політики та зв’язків
з громадськістю
Черевко Н.П.
тел.: 292-32-47

11.03.2016
13. Проект

Закону
України «Про освіту»

14. Підсумки 2015/16

Електронні консультації

Конференція

навчального року,
основні завдання на
2016/17 навчальний
рік

Інформування
громадськості щодо
впровадження
програми бюджету
участі

15.

16.

17.

Досягнення
та
нагальні проблеми
протидії
ВІЛінфекції/СНІДу
в
районі
Діяльність
Громадської ради при

Висвітлення на офіційній
субвеб-сторінці
Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

26.10.2016

Так

http://dnipr.kievcity.gov
.ua/news/6786.html

круглий стіл

Начальник
управління
охорони здоров’я
Дніпровської
райдержадміністра
ції
517-37-91

01.12.2016

-

6 засідання

Так
2016 рік

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

Начальник відділу з
питань внутрішньої

Подільській районній
в місті Києві
державній
адміністрації

rada.html

політики та зв’язків
з громадськістю
Черевко Н.П.
тел.: 292-32-47

