
                                         ПРОЕКТ      

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»  

Голова Дніпровської районної  

в місті Києві державної адміністрації  

__________________П.Онофрійчук 

від «__» _лютого_______ 2019 року  

 

Орієнтовний план проведення консультацій 

 з громадськістю на 2019 рік у Дніпровському районі 

 

№ з/п Питання (проект рішення), яке 

планується винести на 

обговорення 

Заходи,  які заплановані в рамках 

консультацій 

Орієнтовний 

термін 

проведення 

консультацій 

Структурний підрозділ 

(працівник) органу 

виконавчої влади, 

відповідальний за 

проведення консультацій 

(телефон, електронна пошта) 

1.  Взаємодія з громадськістю через 

 офіційний субвеб-сайт 

Дніпровської районної державної 

адміністрації 

(http://dnipr.kievcity.gov.ua/). 

Оприлюднення інформації про  

діяльність структурних підрозділів 

райдержадміністрації,  суспільно-

політичні події та соціально-

економічний розвиток району 

Протягом року Начальник відділу 

інформаційної політики 

573-24-65  

308vip@ukr.net 

2.  Участь громадськості у районних 

заходах соціально-культурного 

спрямування 

Урочисті заходи Протягом року Структурні підрозділи 

райдержадміністрації, 

відповідальні за проведення 

масових районних заходів 

3.  Проведення роз’яснювальної 

роботи щодо реалізації Державних 

програм з питань соціального 

захисту 

Інформування шляхом надання 

роз’яснень на особистому прийомі 

громадян та у громадських 

приймальнях 

Протягом року Начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

Дніпровського району 

512-08-07 

ruszn@dnipr.gov.ua 



4.  Надання адміністративних послуг 

мешканцям Дніпровського району 

Інформування шляхом надання 

роз’яснень на особистому прийомі 

громадян та у громадських 

приймальнях 

Постійно Начальник відділу (центру) 

надання адміністративних 

послуг 

366-86-02 

5.  Постанова Кабінету Міністрів 

України від 19.10.2016 № 719  

«Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членів 

їх сімей» 

Проведення інформаційно – 

роз’яснювальної роботи шляхом 

надання роз’яснень на особистому 

прийомі громадян 

Протягом року Начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

Дніпровського району 

512-08-07 

ruszn@dnipr.gov.ua 

6.  Впровадження Закону України 

«Про особливості здійснення 

права власності у 

багатоквартирному будинку» 

Зустрічі з представниками 

ініціативних груп, проведення 

інформаційно - роз’яснювальної 

роботи, надання методичних 

матеріалів  

Протягом  року Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства Дніпровського 

району 

292-92-02 

ugkg20@dnipr.gov.ua 

7.  Обговорення актуальності та 

переваг  створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків у будинках комунальної 

та не комунальної форми 

власності  

Наради, консультації 

 

Протягом  року Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства Дніпровського 

району 

292-92-02 

ugkg20@dnipr.gov.ua 

8.  Залучення жителів району до 

участі у бюджетному процесі у 

рамках громадського бюджету 

(бюджет участі ) 

Збори, зустрічі Протягом  року Начальник фінансового 

управління Дніпровського 

району 

558-24-17 

Fin-up1_@dnspr.gov.ua 

9.  Обговорення актуальних питань 
роботи промислового комплексу 
району 

Засідання ради директорів 
підприємств промислового 
комплексу Дніпровського району 

Протягом  року Начальник відділу з питань 

промисловості, 

підприємництва та 

регуляторної політики 

mailto:Fin-up1_@dnspr.gov.ua


292-92-00 

 

10.  Проведення ярмаркових заходів на 

території Дніпровського району 

міста Києва 

Проведення роз’яснювальної роботи 

та інформування населення району 

через сторінку субвеб-сайту 

Дніпровського району 

Протягом року Начальник відділу торгівлі та 

споживчого ринку  

292-02-05 

11.  Виконання Закону України «Про 

органи самоорганізації населення» 

Створення органів самоорганізації 

населення (мікрорайонних, 

вуличних, будинкових) 

Дніпровського району 

Представники ініціативних груп Постійно Начальник відділу внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

559-97-22 

 prrda@ukr.net 

12.  Діяльність Громадської ради при 

Дніпровській 

райдержадміністрації 

Засідання Громадської ради при 

Дніпровській райдержадміністрації 

Щоквартально 

або за потребою 

Начальник відділу внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

559-97-22 

 prrda@ukr.net 

13.  Роз’яснення вимог чинного 

законодавства щодо фінансового 

контролю, особливостей та 

своєчасності подання декларацій 

осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави за 2017 рік 

Семінар  Лютий  2019 

року 

Начальник відділу з питань 

взаємодії з правоохоронними 

органами та запобігання і 

виявлення корупції  

558-56-00 

14.  Підвищення енергоефективності 

житлових будинків 

Семінар  Лютий 2019 

року 

Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства Дніпровського 

району 

292-92-02 

ugkg20@dnipr.gov.ua 

15.  Знайомство мешканців 

Дніпровського району з 

програмою Community policing  

Круглий стіл з правоохоронцями та 

громадським організаціями  

Лютий 2019 Начальник відділу з питань 

взаємодії з правоохоронними 

органами та запобігання і 

виявлення корупції  



558-56-00 

Начальник відділу внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

559-97-22 prrda@ukr.net 

16.  Звіт про роботу Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації за 2018 рік та I 

півріччя 2019 року 

Зустріч з жителями району  березень 2019 

року  

 

Серпень 2019 

року 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

559-10-73 

17.  Щодо особливостей проведення 

ЗНО в 2019 році 

Семінар  Березень 2019 

року 

Начальник управління освіти  

Дніпровської 

райдержадміністрації 

292-13-96 

dniprovsk_osvita@ukr.net 

18.  Про стан підготовки літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей 

Дніпровського району    

Зустрічі з батьками, засідання 

круглого столу  

Травень 2019 

року 

Начальник відділу молоді і 

спорту Дніпровської 

райдержадміністрації 

19.  Новий 2019/2020 навчальний рік  Серпнева конференція освітян 
району 

Серпень 2019 
року 

Начальник управління освіти 

Дніпровської 

райдержадміністрації 

292-13-96 

dniprovsk_osvita@ukr.net 

20.  Міська цільова програма 
«Соціальне партнерство» 2019-
2021 рр. 

Засідання конкурсної комісії з 
відбору громадських організацій для 
надання фінансової підтримки з 
бюджету м.Києва 

По мірі 
прийняття 
програми 

Начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

Дніпровського району 

512-08-07 

ruszn@dnipr.gov.ua 

 Заступник голови          А.Загородня  

 

Начальник відділу з питань внутрішньої  

політики та зв’язків з громадськістю                                                                                                                                                                Н.Черевко 


