
 

                                      "ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Громадською  радою при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

 протокол № 8 від 20 січня 2022 року 

 

План роботи 

Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

на  2022 рік 
 

№ 

п/п 

 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 
Примітка 

І. Засідання Громадської ради та перелік питань для розгляду 

1.  

Про звіт щодо виконання плану 

роботи Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації на 2-

ге півріччя 2021 року та 

затвердження Плану роботи 

Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2022 рік 

січень 

Павленко 

А.М. 

Шишацький 

Д.В. 

 

2.  

Про громадський моніторинг 

Комплексна програма реалізації 

містобудівної політики на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

20.12.2018 №548/6599 : аналіз 

виконання. 

січень Базік О.М.  

3.  

Про громадський моніторинг Міської 

цільової програми розвитку 

транспортної інфраструктури міста 

Києва на 2019-2023 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 14.11.2019 

№222/7795.: аналіз виконання  
 

лютий Базік О.М.  

4.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової комплексної 

програми "Профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві 

"Безпечна столиця" на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням 

лютий Кругляк М.С.  



Київської міської ради від 

18.12.2018 №462/6513.: аналіз 

виконання 
 

5.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Управління об`єктами 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Києва" на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 20.12.2018 

№547/6598: аналіз виконання 

 

лютий Майоров В.Ю.  

6.  

Про підсумки економічного і 

соціального розвитку 

Дніпровського району міста Києва 

за 2021 року 

лютий 
Лавров В.С. 

(за згодою) 
 

7.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Сприяння розвитку 

громадянського суспільства у м. 

Києві" на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 12.12.2019 

№452/8025: аналіз виконання 

березень Митюк С.О.  

8.  

Про громадський моніторинг 

Міської комплексної цільової 

програми "Київ без бар`єрів" на 

2018-2021роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 460/6511: аналіз 

виконання 

 

березень 
Овсянніков 

О.В. 
 

9.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Соціальне партнерство" на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

28.02.2019 №165/6821: аналіз 

виконання 

 

 

квітень 
Григор’єва 

О.В. 
 

10.  
Про громадський моніторинг 

Комплексної міської цільової 
квітень 

Потапенко 

О.П. 
 



програми "Екологічного 

благополуччя міста Києва "на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

18.12.2018 №469/6520: аналіз 

виконання. 

 

. 

 

11.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

розвитку інформаційно-

комунікативної сфери міста Києва 

на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 №465/6516: аналіз 

виконання. 

квітень 

Ковальчук 

І.М.  

Митюк С.О. 

 

12.  

Про моніторинг Міської цільової 

програми "Турбота. Назустріч 

киянам" на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 18.12.2018 

№459/6510: аналіз виконання 

 

 

травень 
Григор’єва 

О.В. 
 

13.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

використання та охорони земель 

міста Києва на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 04.12.2018 

№229/6280: аналіз виконання 

 

 

травень Базік О.М.  

14.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми "Молодь 

та спорт столиці" на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

18.12.2018 №464/6515: аналіз 

виконання 

 

 

червень Омельчук Є.Р.  

15.  
Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми "Діти. 
червень 

Овсянніков 

О.В. 
 



Сім`я. Столиця" на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 18.12.2018 

№473/6524: аналіз виконання 

 

16.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Охорона та збереження культурної 

спадщини міста Києва" на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

18.12.2018 №463/6514: аналіз 

виконання 

 

 

липень Кулініч Ю.С.  

17.  

Про громадський моніторинг 

Комплексної міської цільової 

програми "Столична культура " 

2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 №457/6508: аналіз 

виконання 

  

 

липень Кулініч Ю.С.  

18.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

розвитку туризму в місті Києві на 

2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 №470/6521: аналіз 

виконання 

 

серпень Черниш О.В.  

19.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

розвитку транспортної 

інфраструктури міста Києва на 

2019-2023 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 14.11.2019 №222/7795: аналіз 

виконання 

  

                                                                                                         

вересень Базік О.М.  

20.  

Про громадський моніторинг 

Програми поліпшення організації 

підготовки громадян до військової 

вересень 
 

Рекун А.А. 
 



служби, приписки до призовної 

дільниці, призову на строкову 

військову службу, призову 

військовозобов`язаних під час 

мобілізації, прийняття на військову 

службу за контрактом, відбору та 

прийняття на службу у військовому 

резерві на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 20.11.2018 

№479/6530: аналіз виконання 

 

21.  

Про громадський моніторинг 

Міської комплексної цільової 

програми "Освіта Києва. 2019-2023 

роки", затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

18.12.2018 №467/6518: аналіз 

виконання 

 

 

вересень Бєлова О.М.  

22.  

Про громадський моніторинг 

Комплексної цільової програми 

підвищення енергоефективності та 

розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури міста Києва на 

2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 27.05.2021 № 1241/1282: аналіз 

виконання 

 

 

жовтень Бурля О.Ю.  

23.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Зовнішнього освітлення міста 

Києва" на 2019-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 05.03.2019 

№183/6839: аналіз виконання 

 

 

жовтень Бурля О.Ю.  

24.  

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Забезпечення готовності до дій за 

призначенням територіальної 

листопад 
 

Лапін О. О. 
 



підсистеми міста Києва Єдиної 

державної системи цивільного 

захисту на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 12.12.2019 

№451/8024: аналіз виконання 

 

 

25.  

Про громадський моніторинг 

Київської міської цільової 

програми контролю за утриманням 

домашніх тварин гуманними 

методами на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 24.12.2020 № 

20/20: аналіз виконання 

 

листопад 
Григорчук 

М.П. 
 

26.  

Про стан пожежної та техногенної 

безпеки у Дніпровському районі м. 

Києва 

березень 2022 

Шашкіна Л.О. 

Шилохвост 

І.В. (за 

згодою) 

 

27.  

Про підсумки проведення 

опалювального сезону 2021-2022 

років у Дніпровському районі м. 

Києва 

квітень 2022 

Шашкіна Л.О. 

Косар Н.Р. (за 

згодою)  

 

28.  

Про громадський моніторинг 

проведення поточних ремонтів 

житлового фонду, об’єктів житлово-

комунального господарства та 

благоустрою території Дніпровського 

району м. Києва: аналіз, висновки, 

пропозиції 

травень 2022 
Майоров В.Ю. 

Бурля О.Ю. 
 

29.  

Про громадський моніторинг роботи 

КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду» 

Дніпровського району м. Києва»: 

аналіз, висновки, пропозиції 

червень 2022 
Шашкіна Л.О. 

Бурля О.Ю. 
 

30.  

Про громадський моніторинг 

Міської комплексної цільової 

програми "Київ без бар`єрів" на 

2018-2021роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 №460/6511: аналіз 

виконання 
 

червень 

 

Овсянніков 

О.В 

 



ІІ. Засідання комітетів Громадської ради та перелік питань для розгляду 

1 

Про громадський моніторинг Міської 

цільової програми розвитку 

транспортної інфраструктури міста 

Києва на 2019-2023 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 14.11.2019 

№222/7795.: аналіз виконання  
 

За три дні до 

дати 

засідання 

Громадської 

ради з 

розгляду 

зазначеного 

питання 

Шашкіна Л.О. 

Базік О.М. 
 

2 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової комплексної 

програми "Профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві 

"Безпечна столиця" на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

18.12.2018 №462/6513.: аналіз 

виконання 
 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Кунах Г.С 

Кругляк М.С. 

Кулік О.В. 

 

3 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Управління об`єктами 

комунальної власності 

територіальної громади міста 

Києва" на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 20.12.2018 

№547/6598: аналіз виконання 
 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Майоров В.Ю. 

Гордєєв О.С. 

 

4 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Сприяння розвитку 

громадянського суспільства у м. 

Києві" на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 12.12.2019 

№452/8025: аналіз виконання 

-/- 
Шашкіна Л.О. 

Митюк С.О. 
 

5 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Здоров'я киян" на 2020-2022 роки, 

затверджена рішенням Київської 

міської ради від 12.12.2019 

№450/8023: аналіз виконання 

 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Мазуренко 

Т.С. 

 



 

6 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Соціальне партнерство" на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

28.02.2019 №165/6821: аналіз 

виконання 

 
 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Григор’єва 

О.В. 
                                                                                                

 

7 

Про громадський моніторинг 

Комплексної міської цільової 

програми "Екологічного 

благополуччя міста Києва "на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

18.12.2018 №469/6520: аналіз 

виконання 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Потапенко 

О.П.  

 

8 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Турбота. Назустріч киянам" на 

2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 №459/6510: аналіз 

виконання 

-/- 

Шашкіна Л.О 

Григор’єва 

О.В. 

 

 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

розвитку інформаційно-

комунікативної сфери міста Києва 

на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 №465/6516 

-/- 

Ковальчук 

І.М. 

Митюк С.О. 

 

9 

Про моніторинг Міської цільової 

програми використання та охорони 

земель міста Києва на 2019-2021 

роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

04.12.2018 №229/6280: аналіз 

виконання 

 

 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Базік О.М. 

Азиркін С.В. 

 

 

10 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми "Молодь 

та спорт столиці" на 2019-2021 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Омельчук Є.Р. 

 

 



роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

18.12.2018 №464/6515: аналіз 

виконання 

 

 

                                                                                                 
                                                                           

 

11 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми "Діти. 

Сім`я. Столиця" на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 18.12.2018 

№473/6524: аналіз виконання 

 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

 

                                                                                             

Овсянніков 

О.В. 

                                                                                                    

Оліфіра О.І. 
 

 

12 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Охорона та збереження культурної 

спадщини міста Києва" на 2019-

2021 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

18.12.2018 №463/6514: аналіз 

виконання 

 

-/- 
Шашкіна Л.О. 

Кулініч Ю.С. 
 

13 

Про громадський моніторинг 

Комплексної міської цільової 

програми "Столична культура" 

2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 №457/6508: аналіз 

виконання 

 

-/- 
Шашкіна Л.О. 

Кулініч Ю.С. 
 

14 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

розвитку туризму в місті Києві на 

2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 18.12.2018 №470/6521: аналіз 

виконання 

 

-/- 
Шашкіна Л.О. 

Черниш О.В. 
 

15 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

розвитку транспортної 

інфраструктури міста Києва на 

2019-2023 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

-/- 
Шашкіна Л.О. 

Базік О.М. 
 



від 14.11.2019 №222/7795: аналіз 

виконання 

  

 

16 

Про громадський моніторинг 

Програми поліпшення організації 

підготовки громадян до військової 

служби, приписки до призовної 

дільниці, призову на строкову 

військову службу, призову 

військовозобов`язаних під час 

мобілізації, прийняття на військову 

службу за контрактом, відбору та 

прийняття на службу у військовому 

резерві на 2019-2021 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 20.11.2018 

№479/6530: аналіз виконання 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Фоміних С.А. 

Рекун А.А. 

 

17 

Про громадський моніторинг 

Міської комплексної цільової 

програми "Освіта Києва. 2019-2023 

роки", затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 

18.12.2018 №467/6518: аналіз 

виконання 

 

 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Бєлова О.М.  

 

 

18 

Про громадський моніторинг 

Комплексної цільової програми 

підвищення енергоефективності та 

розвитку житлово-комунальної 

інфраструктури міста Києва на 

2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради 

від 27.05.2021 № 1241/1282: аналіз 

виконання 

 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Бурля О.Ю. 

Симоненко 

М.В. 

Олексенко 

П.О. 

 

19 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Зовнішнього освітлення міста 

Києва" на 2019-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 05.03.2019 

№183/6839: аналіз виконання 

 

-/- 
Шашкіна Л.О. 

Бурля О.Ю. 
 



 

20 

Про громадський моніторинг 

Міської цільової програми 

"Забезпечення готовності до дій за 

призначенням територіальної 

підсистеми міста Києва Єдиної 

державної системи цивільного 

захисту на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 12.12.2019 

№451/8024: аналіз виконання 

 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Фоміних С.А. 

Лапін О.О. 

Медведовськи

й О.В. 

 

21 

Про громадський моніторинг 

Київської міської цільової 

програми контролю за утриманням 

домашніх тварин гуманними 

методами на 2020-2022 роки, 

затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 24.12.2020 № 

20/20: аналіз виконання 

 

-/- 

Шашкіна Л.О. 

Григорчук 

М.П. 

 

     

ІІІ. Участь у консультаціях з громадськістю у формі публічного гро- 

мадського обговорення  та вивчення громадської думки 

1. 

Проведення засідання «круглого 

столу»  на тему: 

«Комплексна міська цільова 

сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та 

споживчого ринку на 2019-2022 

роки, затверджена рішенням 

Київської міської ради від 

12.11.2019 №59/7632: аналіз 

результатів, висновки, 

рекомендації» 

лютий 

 

Ковальчук 

І.М. 

Тиркало В.Б. 

 

2. 

Проведення засідання «круглого 

столу»  на тему: «Міська цільова 

комплексна програма 

"Профілактики та протидії 

злочинності в місті Києві "Безпечна 

столиця" на 2019-2021 роки, 

затверджена рішенням Київської 

     лютий 

Ковальчук 

І.М. 

Кунах М.С. 

 



міської ради від 18.12.2018 

№462/6513: аналіз результатів, 

висновки, рекомендації» 

3. 

Проведення засідання «круглого 
столу» на тему: «Проблеми в роботі 
КП по УЗН Дніпровського району м. 
Києва і варіанти їх вирішення»  
 

10 лютого 
Ковальчук 

І.М. 
 

4 

Проведення засідання «круглого 
столу» на тему: 
«Виконання міських цільових програм 
стосовно охорони здоров’я киян» 

березень   

5. 

Проведення засідання «круглого 

столу» на тему: «Взаємодія відділу 

контролю за благоустроєм 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації з 
мешканцями району по питанням 
роботи незаконних МАФів, торгівлі»  

10 березня  
Ковальчук 

І.М. 
 

6. 

Проведення засідання «круглого 

столу» на тему: «Незаконна торгівля, 

проблеми при проведенні ярмарок, 
невиконання адміністраціями ринків 
умов договорів-оренди»  

14 квітня 
 

Ковальчук 

І.М. 
 

7. 

Проведення засідання «круглого 

столу» на тему:  

«Міські цільові програми у сфері 

охорони здоров’я: аналіз виконання, 

висновки, рекомендації» 

квітень 
Мазуренко 

Т.С. 
 

8. 

Проведення засідання «круглого 

столу» на тему: «Стан комплектації 

медичних КНП  Дніпровського району 
м. Києва необхідним обладнанням та 
персоналом»    

19 травня  
 

  

9. 

Проведення засідання «круглого 

столу» на тему: «Проблеми з 

ремонтом шкіл, обладнанням та 
кадрами» 

 4 серпня  
 

Ковальчук 

І.М. 
 

9 

Проведення засідання «круглого 

столу» на тему: «Проблеми в роботі 

КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Дніпровського району м. Києва» і 
варіанти їх вирішення» 

15 вересня  
 

Ковальчук 

І.М. 
 

 
 

   

 
 

   



IV. Громадський моніторинг діяльності райдержадміністрації та її структурних 

підрозділів 

1. 

Здійснення громадського моніторингу 

реалізації міських цільових програм  

протягом 

року 

Згідно 

рішення 

Громадської 

ради № 2 від 

20 січня 2022 

року  

 

2. 

Громадський моніторинг проведення 

поточних ремонтів житлового фонду, 

об’єктів житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

території Дніпровського району 

м. Києва 

 

 

 

до 15 вересня 

 

 

 

Шашкіна Л.О. 

 

3. 

Громадський моніторинг роботи КП 

«Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду» Дніпровського 

району м. Києва» 

 

до 15 вересня 

 

Шашкіна Л.О 
 

V. Громадська експертиза діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів 

1. Проведення громадської експертизи 

на замовлення Комітету з питань 

громадського моніторингу 

Громадської ради 

   

 

 


