
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Голова Дніпровської районної 

 в місті Києві державної адміністрації 

________________________І. ЩЕРБАК 

від «___» ___________2021 року 

 

Орієнтовний план  

проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік 

у Дніпровському районі міста Києва 

 

№ 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 поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального з проведення 

консультацій(телефон,  

 e-mail) 

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 Громадські активісти та 

мешканці району 

Начальник відділу 

інформаційної політики 

Петровець Н.Г. 

(тел. 292-61-10) 

2.  Актуальні питання 

життєдіяльності 

Дніпровського району міста 

Києва 

Засідання 

Громадської 

ради при 

Дніпровській 

районній в місті 

Києві державній 

Не рідше 

одного разу на 

квартал 

Члени та експерти 

Громадської ради при 

Дніпровській РДА,  

представники інститутів 

громадянського суспільства 

(далі ‒ ІГС),  громадські 

Павленко Анатолій Микитович 

‒ голова Громадської ради при 

Дніпровській РДА, 

(тел. 573-20-94), 

відділ з питань внутрішньої 

політики, зв’язків з 



адміністрації  (далі – 

Громадська рада при 

Дніпровській РДА) 

активісти та мешканці 

району; представники 

структурних підрозділів 

Деснянської РДА та КП 

району 

 

громадськістю  

(тел. 573-20-94)  

 

3.  Прийом заяв від батьків та 

осіб, що їх замінюють щодо 

направлення дітей на 

оздоровлення у 2021 році  

Проведення прийому 

громадян 

Січень –

серпень 2021 

року 

Батьки дітей шкільного віку Відділ молоді та спорту 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Біба О.А. 

тел. 2924834, 

e-mail : dnipr_vms@kmda.gov.ua 

4.  Проведення консультацій 

для батьків та осіб, що їх 

замінюють шодо 

можливості направлення на 

оздоровлення та відпочинок 

дітей за бюджетні кошти 

Консультації по 

телефону та у 

електронному  

вигляді 

Протягом 2021 

року 

Батьки дітей шкільного віку Відділ молоді та спорту 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Біба О.А. 

тел. 2924834, 

e-mail : dnipr_vms@kmda.gov.ua 

5.  Обговорення особливостей 

перепідпорядкування 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл від 

управління освіти до відділу 

молоді та спорту  

Робоча нарада Протягом року 
(за необхідності) 

Керівники та трудові 

колективи дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

Відділ молоді та спорту 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Біба О.А. 

тел. 2924834, 

e-mail : dnipr_vms@kmda.gov.ua 

6.  Проведення консультацій 

для батьків шодо роботи 

підліткових клубів 

Консультації по 

телефону та у 

електронному  

вигляді 

Протягом 2021 

року 

Батьки дітей шкільного віку Відділ молоді та спорту 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Біба О.А. 

тел. 2924834, 

e-mail : dnipr_vms@kmda.gov.ua 

7.  Визначення претендентів на 

присудження премії 

Київського міського голови 

Засідання комісії 

відділу молоді та 

спорту з питань 

Січень-лютий 

2021 року 

Молодь району віком від 14 

до 35 років 

Відділ молоді та спорту 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 
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за особливі досягнення 

молоді у розбудові столиці 

України – міста героя Києва 

розгляду кандидатур,  

які є претендентами 

на відзначення  

нагородами різного 

рівня 

 

Біба О.А. 

тел. 2924834, 

e-mail : dnipr_vms@kmda.gov.ua 

8.  Визначення претендентів на 

присудження премії 

Київської міської ради за 

внесок у розвиток місцевого 

самоврядування 

Засідання комісії 

відділу молоді та 

спорту з питань 

розгляду кандидатур,  

які є претендентами 

на відзначення  

нагородами різного 

рівня 

Січень-серпень 

2021 року 

Молодь району віком від 14 

до 35 років  

Відділ молоді та спорту 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Біба О.А. 

тел. 2924834, 

e-mail : dnipr_vms@kmda.gov.ua 

9.  Проведення консультацій 

щодо присвоєння 

спортсменам ІІ та ІІІ 

спортивних розрядів 

Консультації по 

телефону та у 

електронному  

вигляді 

Протягом 2021 

року 

Батьки, тренери 

спортсменів, представники 

спортивних організацій 

Відділ молоді та спорту 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Біба О.А. 

тел. 2924834, 

e-mail : dnipr_vms@kmda.gov.ua 

10.  

Створення ініціативної 

групи формування нового 

складу громадських рад при  

Дніпровській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації 

Засідання 

Громадської 

ради при 

Дніпровській 

районній в місті 

Києві державній 

адміністрації  (далі – 

Громадська рада при 

Дніпровській РДА) 

Початок квітня 

2021 

Члени Громадської ради 

при Дніпровській РДА 

Павленко Анатолій Микитович 

‒ голова Громадської ради при 

Дніпровській РДА, 

(тел. 573-20-94) 

відділ з питань внутрішньої 

політики, зв’язків з 

громадськістю  

(тел. 573-20-94) 

11.  

Прийом заяв від інститутів 

громадянського суспільства 

щодо участі їх в установчих 

зборах  

Засідання ініціативної 

групи формування 

нового складу 

громадських рад при 

Друга декада 

квітня 2021 

року 

Члени ініціативної групи 

формування нового складу 

громадських рад при 

Дніпровській районній в 

Павленко Анатолій Микитович 

‒ голова Громадської ради при 

Дніпровській РДА, 

(тел. 573-20-94) 
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Дніпровській 

районній в місті 

Києві державній 

адміністрації 

місті Києві державній 

адміністрації 

відділ з питань внутрішньої 

політики, зв’язків з 

громадськістю 

(тел. 573-20-94) 

12.  

Проведення  установчих 

зборів 

Звітно-виборча 

конференція 

Громадської 

ради при 

Дніпровській РДА 

Перша декада 

червня 2021 

року 

Активна  громадськість, 

представники ІГС 

Павленко Анатолій Микитович 

‒ голова Громадської ради при 

Дніпровській РДА, 

(тел. 573-20-94) 

відділ з питань внутрішньої 

політики, зв’язків з 

громадськістю 

13.  

Реєстрація дітей у системі 

електронного запису до 

закладів дошкільної освіти 

комунальної форми 

власності 

Консультації по 

телефону та у 

електронному  

вигляді 

Протягом року, 

за необхідністю 

 

Батьки дітей 

дошкільного віку 

Начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Іваніна Н.В. 

тел. 332-46-70, 

e-mail dniprosvita@kmda.gov.ua 

14.  

Стан харчування в закладах 

освіти Дніпровського 

району м. Києва 

Онлайн-анкетування, 

зустрічі з 

громадськістю 

Протягом 2021 

року 

Представники батьківської 

громади закладів освіти 

Начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Іваніна Н.В. 

тел. 332-46-70, 

e-mail dniprosvita@kmda.gov.ua 

15.  

Особливості проведення 

ЗНО  

в 2021 році 

Онлайн-семінар Січень 2021 Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

району, заступники 

керівників, батьки учнів  

11-х класів 

Начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Іваніна Н.В. 

тел. 332-46-70, 

e-mail dniprosvita@kmda.gov.ua 

16.  

Особливості прийому дітей 

до 1-х класів закладів 

загальної середньої освіти 

району 

Зустрічі з 

громадськістю, 

надання роз’яснень 

Січень –

серпень 2021 

Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

району, батьки майбутніх 

першокласників 

Начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Іваніна Н.В. 

тел. 332-46-70, 
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e-mail dniprosvita@kmda.gov.ua 

17.  

Визначення претендентів на 

отримання персональної 

стипендії Київської міської 

ради в галузі освіти для 

обдарованих дітей 

Засідання районної 

конкурсної комісії з 

відбору та 

присудження 

персональної 

стипендії Київської 

міської ради в галузі 

освіти для 

обдарованих дітей 

Травень – 

червень 2021 

Учні 7-11 класів закладів 

загальної середньої освіти 

району 

Начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Іваніна Н.В. 

тел. 332-46-70, 

e-mail dniprosvita@kmda.gov.ua 

18.  

ХХІV-й щорічний 

районний фестиваль 

«Крила натхнення», 

визначення кандидатур для 

нагородження 

Урочиста церемонія 

нагородження в 

рамках щорічного 

Дніпровського 

освітянського 

фестивалю «Крила 

натхнення 2021» 

Травень 2021 Керівники закладів 

загальної середньої освіти 

району, заступники 

керівників, батьки учнів 

Начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Іваніна Н.В. 

тел. 332-46-70, 

e-mail dniprosvita@kmda.gov.ua 

19.  

Організація нового 2021-

2022 навчального року 

Серпнева 

конференція освітян 

району 

Серпень 2021 Педагогічні працівники, 

представники батьківської 

громади закладів освіти 

району 

Начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Іваніна Н.В. 

тел. 332-46-70, 

e-mail dniprosvita@kmda.gov.ua 

20.  

Проведення консультацій 

для батьків, екскурсій, 

виставок під час Днів 

відкритих дверей у 

позашкільних закладах 

освіти району 

Дні відкритих дверей 

у позашкільних 

закладах освіти 

району 

Вересень 2021 Керівники закладів 

позашкільної освіти 

Начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Іваніна Н.В. 

тел. 332-46-70, 

e-mail dniprosvita@kmda.gov.ua 

21.  

Адаптація дитини до 

дитячого садка. 

Закономірності та 

особливості 

Онлайн-семінар Вересень 

2021 

Педагогічні працівники, 

представники батьківської 

громади закладів 

дошкільної освіти району 

Начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Іваніна Н.В. 

тел. 332-46-70, e-mail 
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dniprosvita@kmda.gov.ua 

22.  

Організація навчання осіб з 

особливими освітніми 

потребами у закладах 

загальної середньої освіти 

Онлайн-зустріч Вересень 2021 Заступники керівників 

закладів загальної 

середньої освіти з 

інклюзивною формою 

навчання, батьки учнів з 

особливими освітніми 

потребами 

Начальник управління освіти 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Іваніна Н.В. 

тел. 332-46-70, 

e-mail dniprosvita@kmda.gov.ua 

23.  

Інклюзія. Кроки до успіху Онлайн-семінар Протягом 2021 

року 

Педагогічні працівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

Директор інклюзивно-

ресурсного центру № 4 

Дніпровського району м. Києва 

Юрчук Н.А. 

тел. 332-49-52, 

e-mail: ircdn4@gmail.com 

24.  

Інклюзивне навчання: 

реалізація корекційно-

розвиткової складової 

Онлайн-семінар Протягом 

2021 року 

Педагогічні працівники, 

представники батьківської 

громади закладів освіти 

району 

Директор інклюзивно-

ресурсного центру № 4 

Дніпровського району м. Києва 

Юрчук Н.А. 

тел. 332-49-52, 

e-mail  ircdn4@gmail.com 

25.  

Готовність до навчання 

дітей дошкільного віку з 

особливими освітніми 

потребами 

Онлайн-семінар Протягом 2021 

року 

Педагогічні працівники, 

представники батьківської 

громади закладів освіти 

району 

Директор інклюзивно-

ресурсного центру № 4 

Дніпровського району м.Києва 

Юрчук Н.А. 

тел. 332-49-52, 

e-mail ircdn4@gmail.com 

26.  

Співпраця фахівців та 

батьків дитини із 

особливими освітніми 

потребами: основні засади 

ефективної роботи 

Онлайн-семінар Протягом 2021 

року 

Педагогічні працівники, 

представники батьківської 

громади закладів освіти 

району 

Директор інклюзивно-

ресурсного центру № 4 

Дніпровського району м.Києва 

Юрчук Н.А. 

тел. 332-49-52, 

e-mail ircdn4@gmail.com 

27.  
Громадські обговорення 

щодо актуальних проблем 

Громадські Протягом року  Активні мешканці району,  Структурні підрозділи 

Дніпровської РДА, 
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життєдіяльності району обговорення (за потреби) громадські активісти Громадська рада при 

Дніпровській РДА 

28.  

Громадський звіт  

про діяльність 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

 

Громадське 

обговорення  

Двічі на рік 

 

Депутати Верховної Ради 

України та Київради, члени 

та експерти Громадської 

ради при Дніпровській РДА,  

представники інститутів 

громадянського суспільства,  

громадські активісти та 

мешканці району  

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

573-27-50 

29.  

Обговорення про подання 

проєкту «Створення 

сучасного культурно-

освітнього простору в 

бібліотеці ім. П.Усенка для 

дітей» до Громадського 

бюджету міста Києва 2022 

року  

Громадські 

обговорення 

Лютий 2021 Бібліотека ім. П.Усенка, 

громадський актив 

мікрорайону Березняків 

Відділ культури Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Мерінова О.В. 

(044) 292-92-33 

kultura_dnrda@kmda.gov.ua 

30.  

Надання житлових 

субсидій, пільг на оплату 

житлово-комунальних 

послуг та державної 

соціальної допомоги 

малозахищеним верствам 

населення 

 

Виїзне інформування 

в ПОГ «Київське 

учбово-виробниче 

підприємство № 4 

Українського 

товариства сліпих» 

 

Березень 

2021 року 

Особи з інвалідністю, 

мешканці району 

Начальник управління 

соціального захисту населення 

Дніпровської РДА 

Соя О.В., 

тел. 512-08-07 

E-mail: dniprruszn@kmda.gov.ua 

31.  

Про доцільність надання 

імені видатних діячів 

бібліотекам №158, №118, 

№134 та №16 для дітей  

Громадські 

обговорення 

Травень 2021 Мешканці району, 

громадські активісти 

Відділ культури Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Мерінова О.В. 

(044) 292-92-33 

mailto:kultura_dnrda@kmda.gov.ua


kultura_dnrda@kmda.gov.ua 

 

32.  

Про доцільність 

перейменування бібліотек 

імені К.Симонова, імені 

М.Горького, імені 

В.Маяковського 

Громадські 

обговорення 

Вересень 2021 Мешканці району, 

громадські активісти 

Відділ культури Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Мерінова О.В. 

(044) 292-92-33 

kultura_dnrda@kmda.gov.ua 

33.  

Про організацію роботи з 

надання допомоги 

учасникам АТО/ООС, 

членам сімей  учасників 

АТО/ООС 

Інформування за 

запрошенням 

Громадської ради при 

Дніпровській 

районній в місті 

Києві державної 

адміністрації 

Жовтень  

2021 року 

Громадськість району, 

учасники АТО/ООС, члени 

сімей  учасників АТО/ООС 

Начальник управління 

соціального захисту населення 

Дніпровської РДА 

Соя О.В., 

тел. 512-08-07 

E-mail: dniprruszn@kmda.gov.ua 

34.  

Звіт про реалізацію 

громадського бюджету       

м. Києва 2021 року №204 

«Сучасний бібліотечний 

простір. Територія пізнання 

бібліотеки №118» 

Громадські слухання Листопад 2021 Бібліотека №118 для дітей, 

мешканці району, 

громадські активісти 

 

Відділ культури Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Мерінова О.В. 

(044) 292-92-33 

kultura_dnrda@kmda.gov.ua 

35.  

Про залучення органів 

самоорганізації населення 

Дніпровського району до 

участі у міських проектах, 

програмах та конкурсах для 

реалізації питань, що 

сприяють їх діяльності 

Робоча зустріч 

Онлайн-

інформування 

 

Червень  2021 

року 

представники органів 

самоорганізації населення 

Дніпровського району міста 

Києва та громадських 

організацій 

Начальник відділу внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю Черевко Н.П. 

тел.573-20-94 

 

mailto:kultura_dnrda@kmda.gov.ua
mailto:kultura_dnrda@kmda.gov.ua


36.  

Впровадження Законів 

України «Про особливості 

здійснення права власності 

у багатоквартирному 

будинку» та «Про житлово-

комунальні послуги 

Зустрічі  з 

представниками 

ініціативних груп, 

проведення 

інформаційно - 

роз’яснювальної 

роботи, надання 

методичних 

матеріалів 

Протягом  року Представники ініціативних 

груп, 

Начальник управління житлово-

комунального господарства 

Дніпровського району 

Косар Н.Р. 

574-00-60 

dnipr_zgkg@kmda.gov.ua 

 

37.  Обговорення актуальних 
питань роботи 

промислового комплексу 
району 

Засідання ради 
директорів 

підприємств 
промислового 

комплексу 
Дніпровського 

району 

Протягом  року Підприємці Дніпровського 

району, члени та експерти 

Громадської ради при 

Дніпровській РДА,  

представники інститутів 

громадянського суспільства 

Начальник відділу з питань 

промисловості, підприємництва 

та регуляторної політики 

Лобач В.Г. 

573-27-18 

 

38.  Призначення державних 

соціальних  допомог, 

компенсацій, житлових 

субсидій мешканцям 

району, в тому числі 

внутрішньо переміщеним 

особам 

Електронні 

консультації, 

засідання комісій 

Дніпровської РДА 

постійно Мешканці району Начальник управління 

соціального захисту населення 

Дніпровської РДА 

Соя О.В., 

тел. 512-08-07 

E-mail: dniprruszn@kmda.gov.ua 

  

Заступник голови         Алла ЗАГОРОДНЯ 

 

 

 

Начальник відділу з питань внутрішньої політики    

та зв’язків з громадськістю                                                                              Наталія ЧЕРЕВКО 
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