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План  роботи 

громадської ради  при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

на  IV квартал 2019 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін  

виконання 

Відповідальні  

виконавці 

 

 Організаційні заходи 

 

1. Розробка Положення про громадську раду при 

Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації каденції 2019 -2021 рр. 

Вересень-

жовтень  

2019 року  

Члени громадської ради, 

відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Солом’янської РДА  

2. Розробка та затвердження планів роботи 

громадської ради та постійних комітетів 

громадської ради при Солом’янській районній в 

місті Києві державній адміністрації 

Вересень-

жовтень  

2019 року 

Заступник голови, голови комітетів 

громадської ради 

3. Звітування  голів комітетів громадської ради  

про результати роботи за рік відповідно до  

планів роботи кожного з комітетів 

Грудень 

2019 року 

Голова, заступник голови, секретар та голови комітетів  

громадської ради 

4. Засідання постійних комітетів громадської ради 

при Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

Щомісячно, 

за 

необхідністю 

Голова, заступник голови, секретар та голови комітетів  

громадської ради 

5. Засідання громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

Голова, секретар громадської ради, відділ з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Солом’янської РДА 

6. 

 

Розгляд звернень громадян відповідно до 

чинного законодавства України 

Протягом 

IV кварталу  

2019 року 

Голова, секретар та голови комітетів  Громадської ради 

 

7 

Участь у консультаціях з громадськістю в 

рамках Орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю у 

Солом’янському районі міста Києва на 2019 рік 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

Голова, заступник голови, члени громадської ради, 

відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Солом’янської РДА 
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8 

 

Проведення нарад, робочих зустрічей щодо 

питань життєдіяльності району  

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

Голова, заступник голови, секретар громадської ради 

 

2. Основні заходи 
 

1. Зустріч з громадськістю: «Підготовка до 

осінньо-зимового періоду. Обговорення питань 

енергозбереження» 

Вересень 

2019 року 

Голова та  

заступник голови 

 Участь членів комітету у Форумі організацій 

громадянського суспільства «Київ – столиця 

діалогу» 

Жовтень  

2019 року 

Члени громадської ради, 

відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Солом’янської РДА 

2. Участь членів комітету у пам’ятних заходах, 

присвячених 75-й річниці вигнання нацистських 

окупантів з України 

15-30 жовтня 

2019 року 

Комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту осіб та 

учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Парафєйніков Б.Д.Шульга А.О.,Кузьмич Г.В.,     

Мохнюк Д.М.) 

 

 Організація гарячої лінії для звернення 

мешканців Солом’янського району  

м. Києва. Організація інформаційного та 

правового забезпечення діяльності комітету 

 

Жовтень  

2019 року 

Комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту осіб та 

учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Шульга А.О., Кузьмич Г.В.) 

 

3 

Проведення заходів, пов’язаних з 

Всеукраїнським тижнем права 2019 року 

9-13 грудня 

2019 року 

Комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту осіб та 

учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Шульга А.О.) 

 

5 

Проведення спільних зустрічей з Управлінням 

патрульної поліції у м. Києві та Солом’янським 

Протягом  

IV кварталу  

Комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту осіб та 
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управлінням поліції Головного Управління 

Національної поліції в м. Києві та мешканцями 

Солом’янського району м. Києва 

2019 року учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Шульга А.О., Мохнюк Д.М.) 

6 Проведення заходів з метою встановлення камер 

відеонагляду та передачі з них інформації до 

сервісного центру Солом’янського управління 

поліції Головного Управління Національної 

поліції в м. Києві 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту осіб та 

учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Шульга А.О., Кузьмич Г.В.) 

 

7 

Участь в організації та проведенні патріотично-

виховної роботи серед молоді та спортивних 

заходів ІГС на терені Солом’янського району 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року, за 

необхідністю 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(члени комітету) 

 

 

 

Проведення засідань за участю представників 

Солом’янського управління поліції Головного 

Управління Національної поліції в м. Києві та 

головного спеціаліста з питань взаємодії з 

правоохоронними органами та запобігання і 

виявлення корупції Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

Протягом 

 IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту осіб та 

учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Шульга А.О., Кузьмич Г.В., Мохнюк Д.М.) 

 

11 

Проведення заходів, спільно з робочою групою з 

питань протидії корупції, створеною при КМДА 

Протягом 

 IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту осіб та 

учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Подолін І.В.,Мохнюк Д.М.) 

 

12 

Проведення заходів щодо взаємодії з 

правоохоронними органами по охороні 

громадського порядку на території 

Солом’янського району 

Протягом 

IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту осіб та 

учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Шульга А.О.) 
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13 

Участь у заходах відповідного комітету 

громадської ради при КМДА 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту осіб та 

учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Шульга А.О., Подолін І.В., Мохнюк Д.М.) 

 

 

Участь у заходах Солом’янського управління 

поліції Головного Управління Національної 

поліції в м. Києві 

Протягом 

IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань охорони громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, захисту осіб та 

учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, протидії 

корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Шульга А.О., Кузьмич Г.В., Мохнюк Д.М.) 

 

14 

Розробка та затвердження плану роботи 

Комітету громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

на ІІ півріччя 2019 року 

Вересень 

2019 року 

Голова Комітету з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

 

 

15 

Затвердження графіку засідань комітету Вересень 

2019 року 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(голова, заступники) 

 

16 

Проведення засідань Протягом  

IV кварталу  

2019 року, 

за 

необхідністю 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(члени комітету)  

 

17 

Розгляд питання про забезпечення населення 

району місцями  шкіл та дитячих садків, 

інтернатів для дітей з особливими потребами у 

Солом’янському районі 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

 Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(Швець С. С.) 

(члени комітету) 

 

18 

Розгляд питань про обладнання спортивних 

дитячих майданчиків, зон відпочинку та вигулу 

домашніх тварин на території Солом’янського 

району 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(члени комітету) 
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19 

Надання пропозицій Солом’янській РДА щодо 

питань життєдіяльності району, реалізації 

проектів громадського бюджету: навчальне 

обладнання для шкіл Солом’янки, встановлення 

дитячих та спортивних майданчиків та інше 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(голова, члени комітету) 

20 

 

Участь у круглому столі: «Здоровий спосіб 

життя» 

Вересень-

жовтень 

2019 року 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(члени комітету) 

21 Надання пропозицій Солом’янській районній в 

місті Києві державній адміністрації щодо 

інформування мешканців про роботу 

адміністрації у 2020 році 

Грудень 

2019 року 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(голова, заступники) 

22 Контроль та перевірка організації харчування 

учнів закладів освіти Солом’янського району м. 

Києва 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(голова, заступники) 

23 Збір інформації, інформаційні запити щодо 

проекту реалізації реконструкції парку 

«Орлятко», визначення Замовника робіт та 

виділення бюджетних коштів на проведення 

робіт. 

Листопад 

2019 року 

Комітет з питань розвитку промисловості, розвитку 

підприємства, екології, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 (Хмельницька М.О.) 

24 Контроль за реалізацію проекту з розчистки та 

благоустрою у парку «Відрадний». Оновлення 

графіку робіт та уточнення, щодо внесення змін 

до проекту. 

Листопад 

2019 року 

Комітет з питань розвитку промисловості, розвитку 

підприємства, екології, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища  

 (Хмельницька М.О.) 

25 Моніторинг та аналітика порушень норм 

благоустрою розриття прибудинкових 

територій, міжквартальних проїздів, тротуарів 

на предмет цілісного порушення асфальтного 

покриття та інших порушень  службами 

«Київенерго», КП «Київські теплові мережі» та 

Листопад 

2019 року 

Комітет з питань розвитку промисловості, розвитку 

підприємства, екології, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

(Ручко Р.Ю., Вишняк О.Я., Головатюк О.М., 

Хмельницька М.О., Мельник О.І.) 
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інші профільні КП. Для формування акту 

обстежень. 

26 Звернутися з пропозицію до КО «Київзеленбуд» 

та КП УЗН Солом’янського району, щодо 

включення до переліку об’єктів капітального 

ремонту та передбачити відповідне 

фінансування на ділянках вул. Машинобудівна, 

25А та пр. Відрадний 16/50, які мають статус 

скверу.  

Листопад 

2019 року 

Комітет з питань розвитку промисловості, розвитку 

підприємства, екології, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 (Хмельницька М.О.) 

27 Організація та проведення круглого столу з 

представниками бізнесу Солом’янського району 

на тему: «Проблеми та шляхи їх вирішення»  

Грудень  

2019 року 

Комітет з питань розвитку промисловості, розвитку 

підприємства, екології, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

(Ручко Р.Ю.) 

28 Збір та подання пакетів документів та 

пропозиція Солом’янській РДА для врахування 

бюджетом району 2020р щодо надання статусу 

скверу та влаштування скверів за адресами:  пр. 

Відрадний, 95, бул. Гавела від 31 до 57  

Грудень  

2019 року 

Комітет з питань розвитку промисловості, розвитку 

підприємства, екології, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

(Ручко Р.Ю., Хмельницька М.О.) 

 

 

29 

Розгляд питань щодо транспортної 

інфраструктури 

Щомісячно, 

за 

необхідністю 

Комітет з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури (Волков О. М.) 

30 Розгляд питань про обладнання спортивних 

дитячих майданчиків, зон відпочинку та вигулу 

домашніх тварин на території Солом’янського 

району 

Щомісячно, 

за 

необхідністю 

Комітет з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 

(Волков О. М.) 

31 Розгляд питань про забезпечення належного 

екологічного стану водоймищ, розташованих на 

території Солом’янського району 

Вересень-

жовтень  

2019 року 

Комітет з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 

(Волков О. М.) 
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32 Розгляд питань щодо очищення дерев на 

території Солом’янського району, уражених 

омелою 

Вересень-

жовтень  

2019 року 

Комітет з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 

(Волков О. М.) 

33 Проведення круглого столу: «Охорона 

навколишнього природного середовища, захист 

існуючих парків, створення скверів» 

Вересень-

жовтень 

2019 року 

Комітет з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 

(Волков О. М.) 

34 Розгляд нормативно-правових документів в 

частині встановлення органами місцевого 

самоврядування тарифів на послуги ЖКХ 

Вересень-

жовтень  

2019 року 

Комітет з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 

(Волков О. М.) 

35 Зустріч з громадськістю: «Підготовка до 

осінньо-зимового періоду. Обговорення питань 

енергозбереження» 

Вересень-

жовтень  

2019 року 

Комітет з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури (Волков О. М.) 

36 Організація та проведення заходів з 

благоустрою  Солом’янського району  

Вересень-

жовтень  

2019 року 

Комітет з питань житлово-комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 

(Волков О. М.) 

37 Проведення круглого столу: «Охорона здоров’я 

– це питання кожного з нас» 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань соціальної політики та охорони 

здоров’я 

(Шоломицький В. В.) 

38 Круглий стіл: «Здоровий спосіб життя» Вересень-

жовтень 

2019 року 

Комітет з питань соціальної політики та охорони 

здоров’я 

(Шоломицький В. В.) 

39 Круглий стіл: «Реформи системи охорони 

здоров’я у Солом’янському районі міста Києва» 

Жовтень-

листопад 

2019 року 

Комітет з питань соціальної політики та охорони 

здоров’я 

(Шоломицький В. В.) 

 

 

3. Публічні заходи 

 

1 Участь членів громадської ради в осінньому Жовтень- Голова та  
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двомісячнику з благоустрою на території 

Солом’янського району міста Києва 

листопад 

2019 року 

заступник голови  

2 Участь у проведенні заходів до Дня місцевого 

самоврядування 

Грудень 

2019 року 

Голова та  

заступник голови 

 

3 

Участь у проведенні заходів до Дня працівника 

освіти 

Жовтень 

2019 року 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(Швець С. С.) 

(голова , заступники голови, секретар) 

 

4 

Участь у спортивному заході до Дня 

українського козацтва «Де козак, там і слава» в 

спеціалізованій школі № 187 м. Києва 

Жовтень 

2019 року 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(Швець С. С.) (члени комітету за бажанням) 

5 

 

Проведення курсу освітніх лекцій для учнів  

6-7 класів Солом’янського району м. Києва 

стосовно безпечного використання Інтернет 

Протягом  

IV кварталу  

2019 року 

Комітет з питань гуманітарної, інформаційно-

комунікаційної політики, освіти, культури, справ дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, духовного відродження 

(Швець С. С.) 

(заступник голови комітету Пригорницька М. А.) 

 

 

 

 


