
                                                                                             "ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Громадською  радою при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

23 січня2020 року, протокол № 9 

 

План роботи 

Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 
Примітка 

І. Засідання Громадської ради та перспективний перелік питань  

для розгляду 

1.  

Про звіт щодо виконання Плану 

роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації з 

червня по грудень 2019 року та 

проект Плану роботи Громадської 

ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації на 2020 рік 

січень 

Павленко 

А.М. 

Селюк І.М. 

Мітюк С.О. 

Шашкіна Л.О. 

Фоміних С.А. 

Овсянніков 

О.В. 

Брагіна А.Е. 

 

2.  

Про підсумки економічного і 

соціального розвитку 

Дніпровського району міста Києва 

за 2019 рік 

лютий Базік О.М.  

3.  

Про виконання заходів Міської 

цільової комплексної програми 

профілактики та протидії 

злочинності в м.Києві “Безпечна 

столиця” на 2019 – 2021 роки” 

лютий Фоміних С.А.  

4.  

Про роботу служби сім'ї та дітей  

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації   

щодо захисту прав дитини, 

зокрема, утворення прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного 

типу 

березень 
Овсянніков 

О.В. 
 

5.  

Звіт про роботу Опікунської ради 

протягом 2019 року щодо захисту 

прав та законних інтересів 

повнолітніх недієздатних та 

обмежено-дієздатних осіб 

березень 
Овсянніков 

О.В. 
 

6.  

Про заходи щодо упорядкування 

розміщення тимчасових споруд 

(МАФ) у Дніпровському районі 

міста Києва 

березень 
Мітюк С.О. 

 
 



7.  

Про стан виконання Міської 

комплексної цільової програми 

«Київ без бар’єрів» в 

Дніпровському районі м Києва  

квітень 
Овсянніков 

О.В. 
 

8.  

Про організацію харчування у 

закладах освіти Дніпровського 

району міста Києва 

квітень Брагіна А.Е.  

9.  

Про підсумки проведення 

опалювального сезону 2019-2020 

років у Дніпровському районі 

міста Києва 

травень Шашкіна Л.О. 

В КП 

«Керуюча 

компанія з 

обслуговув

ання 

житлового 

фонду 

Дніпровськ

ого району 

міста 

Києва» 

10.  

Про стан використання 

комунального майна 

територіальної громади міста 

Києва, віднесеного до сфери 

управління Дніпровської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації 

травень 
Шашкіна Л.О. 

Мітюк С.О. 
 

11.  

Про роботу Дніпровського 

районного в місті Києві Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді і Центру по роботі з 

дітьми та молоддю за місцем 

проживання Дніпровського 

району м.Києва  

червень 
Овсянніков 

О.В. 
 

12.  

Про стан надання пільг та 

житлових субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг у 

грошовій формі 

червень 
Овсянніков 

О.В. 
 

13.  

Про діяльність Управління 

(Центру) надання 

адміністративних послуг 

Дніпровськюї районнюї в місті 

Києві державної адміністрації 

серпень Базік О.М.  

14.  

Про охорону атмосферного 

повітря у Дніпровському районі 

міста Києва 

вересень 
Мітюк С.О. 

 
 

15.  
Про актуальні питання охорони 

праці на підприємствах 
листопад 

Мітюк С.О. 

 
 

ІІ. Засідання комітетів Громадської ради та перспективний перелік питань для 

розгяду 

1 
«Про внесення змін до Порядку 

здійснення державного контролю 
лютий Мітюк С.О.  



за додержанням законодавства 

про працю» № 1132 від 04.12.2019 

р. та нові аспекти трудового 

законодавства 

2 

Спільне розширене ознайомче 

засідання комітету з сектором 

питань охорони праці 
лютий 

Мітюк С.О. 

Бурля О.Ю. 

Тиркало В.Б. 

 

3 

Про підсумки економічного і 

соціального розвитку 

Дніпровського району міста Києва 

за 2019 рік 

лютий Базік О.М.  

4 

Про виконання заходів “Міської 

цільової комплексної програми 

профілактики та протидії 

злочинності в м.Києві “Безпечна 

столиця” на 2019 – 2021 роки” 

лютий Фоміних С.А.  

5 

Про роботу служби сім'ї та дітей  

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації   

щодо захисту прав дитини, 

зокрема, утворення прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного 

типу 

лютий 
Овсянніков 

О.В. 
 

6 

Звіт про роботу Опікунської ради 

протягом 2019 року щодо захисту 

прав та законних інтересів 

повнолітніх недієздатних та 

обмежено-дієздатних осіб 

березень 
Овсянніков 

О.В. 
 

7 

Спільне розширене ознайомче 

засідання комітету з відділом 

оренди майна комунальної 

власності 

березень 

Мітюк С.О. 

Бурля О.Ю. 

Тиркало В.Б. 

 

 
Презентація програми  «Бізнес-

школа для людей третього віку» 
березень Тиркало В.Б.  

8 

Про стан дотримання вимог 

Закону України “Про запобігання 

корупції” у Дніпровській районній 

в місті Києві державній 

адміністрації 

квітень Фоміних С.А.  

9 

Про стан виконання Міської 

комплексної цільової програми 

«Київ без бар’єрів» в 

Дніпровському районі м Києва  

квітень 
Овсянніков 

О.В. 
 

10 

Спільне розширене ознайомче 

засідання комітету з відділом 

торгівлі та споживчого ринку  
квітень 

Мітюк С.О. 

Бурля О.Ю. 

Тиркало В.Б. 

 

https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-torgivli-ta-spozhyvchogo-rynku.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-torgivli-ta-spozhyvchogo-rynku.html


11 

Про підсумки проведення 

опалювального сезону 2019-2020 

років у Дніпровському районі 

міста Києва 

травень Шашкіна Л.О. 

В КП 

«Керуюча 

компанія з 

обслуговув

ання 

житлового 

фонду 

Дніпровськ

ого району 

міста 

Києва» 

12 

Про стан використання 

комунального майна 

територіальної громади міста 

Києва, віднесеного до сфери 

управління Дніпровської 

районної  в місті Києві державної 

адміністрації 

травень Майоров В.Ю.  

13 

Про роботу Дніпровського 

районного в місті Києві Центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді і Центру по роботі з 

дітьми та молоддю за місцем 

проживання Дніпровського 

району м.Києва  

червень 
Овсянніков 

О.В. 
 

14 

Про заходи щодо упорядкування 

розміщення тимчасових споруд 

(МАФ) у Дніпровському районі 

міста Києва 

травень 
Лобач Г.В. 

(за згодою) 
 

15 

Спільне розширене ознайомче 

засідання комітету з відділом 

питань благоустрою та контролю 

за охороною природного 

середовища 

червень 

Мітюк С.О. 

Бурля О.Ю. 

Тиркало В.Б. 

 

16 

Про стан надання пільг та 

житлових субсидій на оплату 

житлово-комунальних послуг у 

грошовій формі 

червень 
Овсянніков 

О.В. 
 

17 

Про хід впровадження медичної 

реформи та шляхи її 

вдосконалення  

червень 
Овсянніков 

О.В. 
 

19 

Про організацію роботи Центру 

комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю Дніпровського 

району міста Києва 

червень 
Овсянніков 

О.В. 

Виїзне 

засідання  

20 

Про діяльність дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл усіх типів 

незалежно від їх підпорядкування, 

розташованих на території 

липень Брагіна А.Е.  

https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-kontrolyu-za-blagoustroiem.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-kontrolyu-za-blagoustroiem.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-kontrolyu-za-blagoustroiem.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-kontrolyu-za-blagoustroiem.html


Дніпровського району м. Києва  

21 

Про охорону атмосферного 

повітря у Дніпровському районі 

міста Києва 

вересень 

Мітюк С.О. 

Луньова Н.Ю. 

(за згодою) 

 

22 

Про стан виконання Міської 

комплексної цільової програми 

«Київ без бар’єрів» в 

Дніпровському районі м Києва 

жовтень 
Овсянніков 

О.В. 

 

23 

Спільне розширене ознайомче 

засідання комітету з відділом 

торгівлі та споживчого ринку  
жовтень 

Мітюк С.О. 

Бурля О.Ю. 

Тиркало В.Б. 

 

24 

Спільне розширене ознайомче 

засідання комітету з Відділом з 

питань державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців  

листопад 

Мітюк С.О. 

Бурля О.Ю. 

Тиркало В.Б. 

 

25 
Про актуальні питання охорони 

праці на підприємствах 
листопад 

Мітюк С.О. 

Марек О.В. 

(за згодою) 

 

26 
Про мережу безкоштовних гуртків 

в Дніпровському районі м. Києва 
грудень Брагіна А.Е.  

27 

Про співпрацю з управлінням 

освіти Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації щодо створення 

нового освітнього простору в 

рамках впровадження “Нова 

українська школа” 

грудень Брагіна А.Е.  

28 

Про стан виконання у Дніпровській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації звернень громадян у 

2019 році з питань житлово-

комунального господарства 

квітень 

 
Шашкіна Л.О.  

ІІІ. Участь у консультаціях з громадськістю, що проводяться у форматі «круглих 

столів» та публічного громадського обговорювання 

2 

Проведення «круглого столу» на 

тему:  «Нові аспекти трудового 

законодавства» 

лютий 

Мітюк С.О. 

Лисенко О.П. 

(за згодою) 

 

4 

Семінар на тему «Організації 

громадянського суспільства як 

надавачі соціальних послуг: 

існуючі державні механізми 

регулювання та фінансування» 

лютий Рекун А.І.  

5 
Презентація програми  «Бізнес-

школа для людей третього віку» 
березень 

Мітюк С.О. 

 
 

6 
Проведення «круглого столу» на 

тему: « Реформа медичної галузі: 
вересень 

Овсянніков 

О.В. 
 

https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-torgivli-ta-spozhyvchogo-rynku.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-torgivli-ta-spozhyvchogo-rynku.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-derzhavnoi-reiestracii-yurydychnyh-osib-ta-fizychnyh-osib-pidpryiemciv.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-derzhavnoi-reiestracii-yurydychnyh-osib-ta-fizychnyh-osib-pidpryiemciv.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-derzhavnoi-reiestracii-yurydychnyh-osib-ta-fizychnyh-osib-pidpryiemciv.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/content/viddil-derzhavnoi-reiestracii-yurydychnyh-osib-ta-fizychnyh-osib-pidpryiemciv.html


досягнення, проблеми, 

пропозиції» 

 

Проведення «круглого столу» з 

представниками громадських 

організацій, які опікуються 

питаннями незаконного 

будівництва.      

січень-

грудень 
Шашкіна Л.О.  

IV. Моніторинг діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів 

1 

Робота у комісіях Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

січень-

грудень 

Мітюк С.О. 

Бурля О.Ю. 

Тиркало В.Б. 

 

2 

Моніторінг звернень громадян до 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації з 

питань житлово-комунального 

господарства. 

січень-

грудень 
Шашкіна Л.О.  

3 

Моніторинг процесу будівництва 

Подільсько-Воскресенського 

переходу експертизи розробки  

альтернативного ТЕО  з виходами 

на Бальзака та Алішера, 

січень-

грудень 
Шашкіна Л.О. 

 

5 

Моніторинг ситуації з незаконними 

забудовами та своєчасне 

реагування на їх виникнення. 

січень-

грудень 
Фоміних С.А. 

 

6 

Моніторинг та своєчасне 

реагування на випадки незаконного 

розповсюдження наркотиків та 

алкогольних виробів. 

січень-

грудень 
Фоміних С.А. 

 

7 

Моніторинг врахування владою 

пропозицій, що напрацьовані під 

час зустрічі медичної спільноти 

Дарницького, Деснянського та 

Дніпровського районів міста 

Києва з народними депутатами 

Верховної ради України Дубовим 

Артемом Васильовичем (в.о. 213) 

та Швецем Сергієм Федоровичем 

(в.о.214) 09 жовтня 2019 року. Під 

час реалізації 2 етапу медичної 

реформи. 

березень 
Овсянніков 

О.В. 
 

8 

Моніторинг сучасного розвитку 

дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл та творчих клубів усіх типів 

незалежно від їх підпорядкування, 

розташованих на території 

Дніпровського району м. Києва 

квітень Брагіна А.Е. 

 

9 

Моніторинг вирішення проблеми 

ділянки біля озера Радунка, яка в 

постійному користуванні у 

Київенерго 

 

липень-

грудень  

Шашкіна Л.О. 

 



V. Здійснення публічних заходів Громадської ради 

 
Участь у відзначенні державних 

свят. 

січень-

грудень 

Члени 

громадської 

ради 

 

VI. Забезпечення висвітлення діяльності Громадської ради 

1 

Розміщення матеріалів щодо  

роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 

офіційному суб-веб -сайті 

райдержадміністрації та офіційній 

сторінці в фейсбуці. 

січень-

грудень 
Селюк І.М. 

 

2 

Проведення  моніторингу 

інформаційного простору 

(Інтернет, ЗМІ) та забезпечення, в 

межах компетенції, відповідного 

реагування 

січень-

грудень 

Мітюк С.О. 

Шашкіна Л.О. 

Фоміних С.А. 

Овсянніков 

О.В. 

Брагіна А.Е. 

 

3 

Проведення прес-конференцій, 

брифінгів, інтерв’ю за участю 

керівництва Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації (за 

потребою) 

січень-

грудень 

Мітюк С.О. 

Шашкіна Л.О. 

Фоміних С.А. 

Овсянніков 

О.В. 

Брагіна А.Е. 

 

VIІ. Інша діяльність Громадської ради 

1 

Участь членів Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації у 

роботі консультативних- дорадчих 

та інших допоміжних органах при 

Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації  та 

її самостійних структурних 

підрозділів 

січень-

грудень 
Базік О.М. 

 

2 

Участь у роботі Координаційного 

комітету громадських рад м. 

Києва 

січень-

грудень 

Павленко 

А.М. 

Базік О.М. 

 

3 

Участь у роботі Громадської ради 

при Київській міській державній 

адміністрації 

січень-

грудень 

Павленко 

А.М. 

Базік О.М. 

Мітюк С.О. 

Шашкіна Л.О. 

Овсянніков 

О.В. 

Селюк І.М. 

 

 

Секретар Громадської ради                                                                  І.М. Селюк 


