ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю
на 2019 рік
№

Питання або проект
нормативно-правового акта

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

Строк
проведення
консультацій

1

2
Державна допомога сім’ям з
дітьми. Нові види допомог з
01.01.2019

3
Громадські слухання

4
Січень
2019 р.

2.

Децентралізація. Переваги
сьогодення

Засідання за круглим
столом

Січень
2019 р.

Співробітники Науковометодичного центру
управління освіти

3.

Забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації
осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю та інших
окремих категорій населення
2
Форми та методи реалізації
патріотичного виховання
дітей та молоді, формування
морально-етичних засад
поведінки, розвитку

Громадські слухання

Лютий
2019 р.

Особи з інвалідністю, сім’ї
дітей з інвалідністю та
інші зацікавлені особи

3
Громадські слухання

4
Лютий
2019 р.

5
Громадські активісти,
мешканці району

1.

1
4.

Соціальні групи населення
та заінтересовані сторони,
на які поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте за результатами
консультацій
5
Сім’ї з дітьми, в тому
числі з дітьми з
інвалідністю.

Контактні дані особи
структурного підрозділу,
відповідального за проведення
консультацій (телефон, e-mail)

6
Управління праці та соціального
захисту населення
Лактіонова Т. Ю.
(044)207 39 00
ruszn09@ukr.net
Управління освіти
Рогова А. А.
(044) 242 21 71
2422171@ukr.net
Управління праці та соціального
захисту населення
Лактіонова Т. Ю.
(044)207 39 00
ruszn09@ukr.net
6
Відділ молоді та спорту
Кустова І.В.
(044) 207 09 10
i.kustova@solor.gov.ua

національної самосвідомості
та почуття гордості
Формування та реалізація
державної політики.
Постанова Кабінету
Міністрів України від
03 листопада 2010 р. № 996

Засідання за круглим
столом

Лютий
2019 р.

Співробітники управління
освіти

6.

Реалізація Урядової
програми «Доступні ліки»

Консультації населення

Лютий
2019 р.

КНП «КДЦ»
Солом’янського району
м. Києва

7.

Реалізація концепції
реформування галузі
охорони здоров’я

Консультації населення

Березень
2019 р.

Громадські слухання

8.

Соціальний захист
внутрішньо переміщених
осіб (нове в законодавстві)

3

5.

1

2

Управління освіти
Рогова А. А.
(044) 242 21 71
2422171@ukr.net
Відділ охорони здоров’я
Яхнівська Т. П.
(044) 207 09 40,
(044) 457-97-19
ruoz@solor.gov.ua

КНП «ЦПМСД № 1»
Солом’янського району
м. Києва

Відділ охорони здоров’я
Яхнівська Т. П.
(044) 207 09 40,
(044) 408-80-20
ruoz@solor.gov.ua

Березень
2019 р.

Громадяни з числа
внутрішньо переміщених
осіб

Управління праці та соціального
захисту населення
Лактіонова Т. Ю.
(044)207 39 00
ruszn09@ukr.net

4

5

6

9.

Шкільна форма. Сучасний
погляд

Зустрічі з (батьківською)
громадськістю

Березень
2019 р.

Батьки
учнів ЗЗСО району

Управління освіти
Рогова А. А.
(044) 242 21 71
2422171@ukr.net

10.

Децентралізація в рамках
сьогодення

Збори педагогічних
колективів ЗЗСО

Березень
2019 р.

Викладачі закладів
загальної середньої освіти
району

Управління освіти
Рогова А. А.
(044) 242 21 71
2422171@ukr.net

Профорієнтаційна робота зі
старшокласниками ЗЗСО
району.
Погляд у майбутнє

Консультації з
(батьківською)
громадськістю

Березеньтравень
2019 р.

Батьки та
учні ЗЗСО району

Управління освіти
Рогова А. А.
(044) 242 21 71
2422171@ukr.net

«Бібліотека – координатор
соціальних смислів:
інформаційна кампанія з
національно-патріотичного
виховання» – публічне
обговорення (бібліотека
імені М. Реріха)

Громадські слухання

І квартал
2019 р.

Читачі бібліотеки
імені М. Реріха,
мешканці району

Про стан торговельного
обслуговування населення
Солом’янського району міста
Києва

Громадські слухання

13.

Квітень
2019 р.

Споживачі, підприємства
сфери споживчого ринку

Відділ торгівлі
та споживчого ринку
Ткач І. В.
(044)207 09 83
і.tkach@solor.gov.ua

1

2

3

4

5

6

11.

12.

Управління культури, туризму та
охорони культурної спадщини
Устинович Т. Л
(044) 207 09 91
srda@ukr.net

14.

15.

16.

Компенсація за надання
соціальних послуг – порядок
призначення та виплат

Громадські слухання

Квітень
2019 р.

Громадяни, які надають
послуги особам не
здатним до
самообслуговування

Управління праці та соціального
захисту населення
Лактіонова Тетяна Юріївна
(044)207 39 00
ruszn09@ukr.net

Надання консультацій щодо
соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які
виховуються в сім’ях
громадян України

Засідання за круглим
столом

Квітень
2019 р.

Співробітники соціальної
служби, адміністрація
навчальних закладів

Служба у справах дітей та сім’ї
Давиденко В.В.
(044)207-09-70
ssd@solor.gov.ua

Консультації з
(батьківською)
громадськістю

Квітень,
жовтень
2019 р.

Батьки
учнів ЗЗСО району

Управління освіти
Рогова А. А.
(044) 242 21 71
2422171@ukr.net

Малозабезпечені сім’ї,
багатодітні родини, особи
пенсійного віку

Управління праці та соціального
захисту населення
Лактіонова Т. Ю.
(044)207 39 00,
ruszn09@ukr.net

Нова українська школа.
Переваги та удосконалення

17.

Спрощений порядок
призначення субсидій на
наступний період
(неопалювальний сезон)

Громадські слухання

Травень
2019 р.

18.

Організація роботи
підліткових клубів за місцем
проживання з питань
попередження
правопорушень, злочинності
та запобігання дитячої
бездоглядності

Громадські слухання

Травень
2019 р.

Керівники та гуртківці
підліткових клубів за
місцем проживання ОПК
«Либідь»;
батьківські комітети

Відділ молоді та спорту
Кустова І. В.
(044) 207 09 10
i.kustova@solor.gov.ua

1

2

3

4

«Доцільність
перейменування бібліотек
району: бібліотеки імені
Ф. Достоєвського, бібліотеки
імені М.Лермонтова та
бібліотеки імені О.НовіковаПрибоя» – публічне
обговорення

Громадські слухання

ІІ квартал
2019 р.

Реалізація проекту Картка
киянина

Громадські слухання

20.

Липень
2019 р.

Особи пільгових
категорій, особи
пенсійного віку

Управління праці та соціального
захисту населення
Лактіонова Т. Ю.
(044)207 39 00,
ruszn09@ukr.net

21.

Децентралізація. Переваги
сьогодення

Засідання за круглим
столом

Липень
2019 р.

Співробітники Науковометодичного центру
управління освіти

Управління освіти
Рогова А. А.
(044) 242 21 71
2422171@ukr.net

Призначення субсидій на
оплату житловокомунальних послуг,
придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного
побутового палива –
призначення субсидії на
опалювальний сезон

Громадські слухання

Вересень
2019 р.

Всі категорії населення

Управління праці та соціального
захисту населення
Лактіонова Т. Ю.
(044)207 39 00,
ruszn09@ukr.net

19.

22.

5
Читачі бібліотек імені
Ф. Достоєвського,
бібліотеки імені
М. Лермонтова та
бібліотеки імені
О. Новікова-Прибоя,
мешканці району

6
Управління культури, туризму та
охорони культурної спадщини
Устинович Т. Л
(044) 207 09 91
srda@ukr.net

1
23.

2
Міжнародний день боротьби
з цукровим діабетом
«Об’єднаймося у боротьби з
цукровим діабетом»

3

4

5

Консультації населення

Вересень
2019 р.

КНП «КДЦ»
Солом’янського району
м. Києва

6
Відділ охорони здоров’я
Яхнівська Т. П.
(044) 207 09 40,
(044)457-97-19
ruoz@solor.gov.ua

24.

Спортивна країна – здорова
нація. Мотивація дітей та
молоді до занять спортом

Громадські слухання

Вересень
2019 р.

Громадські активісти,
мешканці району

Відділ молоді та спорту
Кустова І. В.
(044) 207 09 10
i.kustova@solor.gov.ua

25.

Які професії актуальні
сьогодні

Вивчення громадської
думки (опитування)

Вересеньгрудень
2019 р.

Батьки та
учні ЗЗСО району

Управління освіти
Рогова А. А.
(044) 242 21 71
2422171@ukr.net

«Напрямки розвитку
бібліотек району. Розвиток
професійної компетентності
бібліотекарів» - публічна
дискусія (бібліотека
«Солом’янська»)

Громадські слухання

ІІІ квартал
2019 р.

Проведення консультацій та
інформаційної допомоги
суб’єктам господарювання,
які працюють в сфері
обслуговування, зокрема
щодо забезпечення високого
рівня обслуговування
споживачів

Громадські слухання

Жовтень
2019 р.

26.

27.

Читачі бібліотеки
«Солом’янська»,
мешканці району

Споживачі, підприємства
сфери споживчого ринку

Управління культури, туризму та
охорони культурної спадщини
Устинович Т. Л.
(044) 207 09 91
srda@ukr.net
Відділ торгівлі
та споживчого ринку
Ткач І. В.
(044)207 09 83
і.tkach@solor.gov.ua

1
28.

29.

30.

31.

32.

2
Взаємодія органів та служб
району з питань роботи з
дітьми, що опинилися в
складних життєвих
обставинах

Профілактика
захворюваності населення на
рак

Соціальний захист учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС

3
засідання за круглим
столом

5
Співробітники соціальної
служби, адміністрація
навчальних закладів

КНП «ЦПМСД № 2»
Солом’янського району
м. Києва

6
Служба у справах дітей та сім’ї
Давиденко В. В.
(044)207-09-70
ssd@solor.gov.ua

Відділ охорони здоров’я
Яхнівська Т. П.
(044) 207 09 40,
(044)270-45-18
ruoz@solor.gov.ua

Консультації населення

Листопад
2019 р.

Громадські слухання

Листопад
2019 р.

Учасники та родини
учасників ліквідації аварії
на ЧАЕС

Управління праці та соціального
захисту населення
Лактіонова Т. Ю.
(044)07 39 00,
ruszn09@ukr.net

Листопад
2019 р.

Громадські активісти,
мешканці району

Відділ молоді та спорту
Кустова І. В.
(044) 207 09 10
i.kustova@solor.gov.ua

Громадське слухання на
тему: «Правосвідомість і
правова культура, як засіб
саморегуляції поведінки
підростаючого покоління»
«Дієва бібліотека – успішна
громада» - засідання
круглого столу (ЦРБ імені
Ф. Достоєвського)

4
Жовтень
2019 р.

Громадські слухання

IV квартал
2019 р.

Читачі бібліотеки імені
Ф. Достоєвського,

Управління культури, туризму та
охорони культурної спадщини
Устинович Т. Л.
(044) 207 09 91
srda@ukr.net

1
33.

34.

35.

36.

2
Виконання Закону України
«Про оренду державного та
комунального майна» та
Положення про оренду
майна територіальної
громади міста Києва,
затвердженого рішенням
Київської міської ради
від 21 квітня 2015 р.
№ 415/1280

щомісячно

5
Орендарі нежитлових
приміщень, представники
підприємств та установбалансоутримуваів

6
Відділ з питань майна
комунальної власності
Антонов В. В.
(044)207 09 30
v.antonov@solor.gov.ua

Вивчення громадської
думки.
(Анкетування)

Протягом
року

Батьки та
учні ЗЗСО району

Управління освіти
Рогова А. А.
(044) 242 21 71
2422171@ukr.net

Консультації з питань
захисту прав дітей

електронні консультації

протягом
року

Тематичні заходи зі
студентами (учнями) вищих
навчальних закладів I-IV
рівня акредитації та
професійно-технічних
навчальних закладів

Години спілкування,
інформаційнопізнавальні години,
круглі столи, тематичні
бесіди, бесіди–діалоги,
години відкритих думок,
години пізнання, виховні
бесіди, тематичні
зустрічі, інтерактивні
лекції

Харчування в школі. Користь
та шкода

3
Нарада з питань
вжиття заходів щодо
зменшення
заборгованості
з орендної плати

4
Протягом
року

Протягом
року

Співробітники соціальної
служби, адміністрація
навчальних закладів
Вищі навчальні заклади
I-IV рівня акредитації та
професійно-технічні
навчальні заклади;
Міжнародний жіночий
правозахисний центр
«Ла Страда – Україна»,
ГО «Товариство Червоного
Хреста Солом’янського
району м. Києва»,
молодіжні громадські
організації

Служба у справах дітей та сім’ї
Давиденко В. В.
(044)207 09 70
ssd@solor.gov.ua
Відділ молоді та спорту
Кустова І. В.
(044) 207 09 10
i.kustova@solor.gov.u

1
37.

2
Проект «Молодь&Поліція.
Основи взаємодії» –
підвищення рівня правової
освіти та свідомості серед
молоді

3
Проведення навчальнопрактичних заходів та
розповсюдження
інформаційнопросвітницьких
матеріалів

4
Протягом
року

5
Вищі навчальні заклади
I-IV рівня акредитації та
професійно – технічні
навчальні заклади;
Асоціація українських
моніторів дотримання
прав людини в діяльності
правоохоронних органів
(Асоціація УМДПЛ),
Управління патрульної
поліції м. Києва

6
Відділ молоді та спорту
Кустова І. В.
(044) 207 09 10
i.kustova@solor.gov.u

38.

Відновлення благоустрою та
покращення санітарного
стану прибудинкових
територій житлових будинків
району, залучення мешканців
до толоки

Збори, зустрічі (наради) з
громадськістю

Протягом
року

Мешканці району

Управлінні житловокомунального господарства
та будівництва
Сидорчук А. Ю.
(044) 207 39 39
a.sidorchuk@solor.gov.ua

39.

Обговорення актуальності та
переваг створення ОСББ

Збори, зустрічі (наради) з
громадськістю,
конференції, електронні
консультації
(на офіційному cубвебсайті РДА)

Протягом
року

Мешканці району

Управлінні житловокомунального господарства
та будівництва
Сидорчук А. Ю.
(044) 207 39 39
a.sidorchuk@solor.gov.ua

40.

Проведення роз’яснювальної
роботи серед населення
стосовно своєчасної сплати
за житлово-комунальні
послуги

Збори, зустрічі (наради) з
громадськістю

Протягом
року

Мешканці району

Управлінні житловокомунального господарства
та будівництва
Сидорчук А. Ю.
(044) 207 39 39
a.sidorchuk@solor.gov.ua

1
41.
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Співпраця з головами ЖБК
Збори, зустрічі (наради) з
та ОСББ щодо впровадження
громадськістю,
енергоефективних заходів у
конференції, електронні
житлових будинках
консультації
(«Енергоефективний
(на офіційному субвеббудинок», модернізація та
сайті РДА)
заміна внутрішньо
будинкових мереж,
встановлення лічильників
обліку теплової енергії тощо)

4
Протягом
року

5
Голови правлінь ЖБК
та ОСББ

6
Управлінні житловокомунального господарства
та будівництва
Сидорчук А. Ю.
(044) 207 39 39
a.sidorchuk@solor.gov.ua

42.

Консультації з питань
захисту прав дітей

Електронні консультації

Протягом
року

Співробітники соціальної
служби, адміністрація
навчальних закладів

Служба у справах дітей
Давиденко В. В.
(044) 248 97 55
ssd@solor.gov.ua

43.

Вирішення актуальних
питань розвитку
Солом’янського району
міста Києва за участю
Громадської ради при
Солом’янській районній
в місті Києві державній
адміністрації

Засідання Громадської
ради

Протягом
року

Представники Громадської
ради, співробітники
райдержадміністрації,
мешканці району

Відділ з питань внутрішньої
політики та зв’язків
з громадськістю
Степанченко Н. А.
(044) 207 09 89
2070989@ukr.net

44.

Вирішення проблемних
питань життєдіяльності
Солом’янського району
міста Києва за участю
органів самоорганізації
населення району

Зустрічі з громадськістю

Протягом
року

Представники органів
самоорганізації населення,
співробітники
райдержадміністрації,
мешканці району

Відділ з питань внутрішньої
політики та зв’язків
з громадськістю
Степанченко Н. А.
(044) 207 09 89
2070989@ukr.net
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45.

Участь громадськості у
заходах з відзначення
загальнодержавних свят

Начальник відділу
з питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю

Алла Сольська 207 09 89
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6

Зустрічі з громадськістю

Протягом
року

Представники Громадської
ради, органів
самоорганізації населення,
співробітники
райдержадміністрації,
мешканці району

Відділ з питань внутрішньої
політики та зв’язків з
громадськістю
Степанченко Н. А.
(044) 207 09 89
2070989@ukr.net

Наталія СТЕПАНЧЕНКО

