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Голова Оболонської районної
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Орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік

№
з/п

Питання або проект нормативно- 
правового акту

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 
за проведення консультацій 

(телефон, e-mail)

1 . Перейменування Центральної 
районної бібліотеки імені 
А.Гайдара для дітей на бібліотеку 
імені Героїв Небесної Сотні

Електронна
консультація

Січень - лютий Мешканці району Управління культури, 
туризму та охорони 
культурної спадщини 
Оболонської РДА, т.426-78- 
10, 410-24-71, e-mail: 
obolonbibl(2>ukr.net

2. Перейменування бібліотеки імені 
Чекаліна для дітей в бібліотеку на 
Пріорці

Електронна
консультація

Січень - лютий Мешканці району Управління культури, 
туризму та охорони 
культурної спадщини 
Оболонської РДА, 
т. 426-78-10, 410-24-71, 
e-mail: obolonbibl @ ukr.net

3. Проект розпорядження "Про 
погодження розміру щомісячної 
батьківської плати за навчання у 
початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних закладах 
(школах естетичного виховання)

Електронна
консультація

II квартал Батьки вихованців 
мистецьких закладів, 
вихованці

Управління культури, 
туризму та охорони 
культурної спадщини 
Оболонської РДА, т. 426-78- 
10, 410-24-71, e-mail: 
obolonbibl(2;ukr.net
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Оболонського району м. Києва на 
2018-2019 навчальний рік"

4. Проект розпорядження "Про 
встановлення добової вартості 
харчування дітей у відділенні 
соціально-побутової реабілітації 
дітей з дитячим церебральним 
паралічем (денне перебування) 
Територіального центру 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Оболонського району міста Києва 
на 2018 рік"

Електронна
консультація

ІІ квартал Батьки вихованців 
відділення соціально- 
побутової реабілітації 
дітей з дитячим 
церебральним паралічем 
(денне перебування), 
вихованці

Управління праці та 
соціального захисту 
населення Оболонської РДА, 
т. 467-99-73, 
e-mail:
37445416@mail.gov.ua

5. Проект розпорядження «Про 
організацію харчування дітей в 
дошкільних навчальних закладах, 
школах -  дитячих садках І 
ступеню та навчально-виховному 
комплексі «Спеціалізована школа І 
ступеня -  дошкільний навчальний 
заклад «Перша ластівка» 
Оболонського району міста Києва 
у 2018 році»

Електронна
консультація

Січень Батьки вихованців 
дошкільних закладів, 
вихованці

Управління освіти 
Оболонської РДА, 
т. 418-63-31, 
e-mail: uoor@i.ua

6. Стан виконання бюджету міста 
Києва в розрізі головного 
розпорядника Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації за 2017 рік

Електронна
консультація

Лютий Мешканці району, 
представники Оболонської 
РДА

Фінансове управління 
Оболонської РДА, 
т. 418-31-36, 
e-mail: livt1975@ukr.net

7. Звіт про роботу Оболонської 
районної в м.Києві державної 
адміністрації за ІІ півріччя 2017 
року та І півріччя 2018 року

Зустрічі з 
мешканцями

Лютий
Серпень

Мешканці району, 
депутати Київської міської 
ради, Верховної Ради 
України, представники 
Оболонської РДА

Структурні підрозділи 
Оболонської РДА, 
т. 418-30-64,
e-mail: obolon rda@ukr.net
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8. Прибирання територій в Пущі- 
Водиці

Зустрічі з 
мешканцями, 
представниками ІГС

Протягом року Представники Оболонської 
РДА,
КО «Київзеленбуд», 
мешканці району

Відділ контролю за 
благоустроєм та збереження 
природного середовища 
Оболонської РДА, 
т. 413-75-15,
e-mail: vkb obolon@ukr.net

9. Вивіз побутового сміття та 
стихійних сміттєзвалищ на 
території району

Зустрічі з
мешканцями,
представниками
інститутів
громадянського
суспільства, виїзні
наради

Протягом року Представники Оболонської 
РДА, КП «Керуюча 
компанія з утримання 
житлового фонду 
Оболонського району м. 
Києва», мешканці району

Відділ контролю за 
благоустроєм та збереження 
природного середовища 
Оболонської РДА, т. 413-75
15,
e-mail:vkb obolon@ukr.net

10 Демонтаж незаконно встановлених 
МАФ на території району

Зустрічі з
підприємцями,
мешканцями,
представниками
інститутів
громадянського
суспільства, виїзні
наради

Протягом року Представники Оболонської 
РДА, мешканці району, 
підприємці

Відділ контролю за 
благоустроєм та збереження 
природного середовища 
Оболонської РДА, 
т. 413-75-15,
e-mail:vkb obolon@ukr.net

11 Ліквідація стихійної торгівлі на 
території району

Зустрічі з
мешканцями, виїзні 
наради

Протягом року Представники Оболонської 
РДА, Національної поліції, 
ІГС, мешканці району

Відділ контролю за 
благоустроєм та збереження 
природного середовища 
Оболонської РДА, 
т. 413-75-15,
e-mail:vkb obolon@ukr.net

12 Організація прибирання снігу у 
зимовий період, розчистка 
міжквартальних проїздів

Наради за участю
підприємців,
представників
інститутів
громадянського
суспільства

Листопад - 
грудень

Представники Оболонської 
РДА, комунальних 
підприємств, мешканці 
району

Відділ контролю за 
благоустроєм та збереження 
природного середовища 
Оболонської РДА, 
т. 413-75-15,
e-mail: vkb obolon@ukr.net

13 Проведення ремонтних робіт в 
житлових будинках ЖЕД

Загальні збори, 
зустрічі з

Січень - 
травень

Представники ЖЕД, 
мешканці житлових 
будинків

КП «Керуюча компанія з 
утримання житлового фонду
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мешканцями 
житлових будинків

Оболонського району м. 
Києва» Оболонської РДА, 
т.332-34-96, 
e-mail:
obolon.mk@outlook.com

14 Реалізація закону України №417- 
VIII від 14.05.2015 «Про 
особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному 
будинку»

Збори, зустрічі, 
наради

Щоквартально,
консультації за
зверненнями
ініціативних
груп зі
створення
ОСББ

Власники житлових і 
нежитлових приміщень 
жилих будинків

Управління житлово- 
комунального господарства 
Оболонської РДА, 
т. 418- 87-33, 
e-mail 4267203@ukr.net

15 Реалізація енергоефективних 
заходів у будинках міста Києва за 
програмою співфінансування 
(70/30) у будинках, що 
перебувають на утриманні та 
обслуговуванні ЖБК/ОСББ

Збори, зустрічі, 
наради

ІІІ квартал Власники житлових і 
нежитлових приміщень 
жилих будинків

Управління житлово- 
комунального господарства 
Оболонської РДА, 
т. 418-87-33, 
e-mail: 4267203@ukr.net

16 Проведення заходів, пов’язаних з 
32-ми роковинами Чорнобильської 
катастрофи та відзначенням Дня 
вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС

Наради за участю
представників
інститутів
громадянського
суспільства

Квітень 
Г рудень

Громадяни, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, ГО «Фонд 
інвалідів Чорнобиля 
Оболонського району м. 
Києва», представники 
Оболонської РДА

Управління праці та 
соціального захисту 
населення Оболонської РДА, 
т. 467-99-73 
e-mail:
37445416@mail.gov.ua

17 Виконання положень Закону 
України «Про увічнення перемоги 
над нацизмом у Другій світовій 
війні 1939-1945 років»

Круглий стіл за
участю
представників
інститутів
громадянського
суспільства

Травень Представники громадських 
організацій, ветерани війни 
та праці, учасники бойових 
дій, представники 
Оболонської РДА

Управління праці та 
соціального захисту 
населення Оболонської РДА, 
т.467-99-73 
e-mail:
37445416@mail.gov.ua

18. Виконання положень Закону 
України «Про увічнення перемоги 
над нацизмом у Другій світовій

Круглий стіл за
участю
представників

Жовтень Представники громадських 
організацій, ветерани війни 
та праці, учасники бойових

Управління праці та 
соціального захисту
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війні 1939-1945 років», Указ 
Президента України від 20 жовтня 
2009 року № 836 «Про День 
визволення України від 
фашистських загарбників»

інститутів
громадянського
суспільства

дій, представники 
Оболонської РДА

населення Оболонської РДА,
т.467-99-73
e-mail:
37445416@mail.gov.ua

19 Актуальні питання стабільної 
роботи промислового комплексу 
району

Засідання Ради
директорів
промислових
підприємств,
установ та
організацій
Оболонського
району

Лютий
Квітень
Червень
Вересень
Грудень

Керівники промислових 
підприємств Оболонського 
району, представники 
Оболонської РДА

Сектор з питань 
промисловості та 
підприємництва Оболонської 
РДА, т.418-39-35 
e-mail: prom.obolon@ukr.net

20 Проблемні питання 
функціонування сфери 
підприємництва району

Засідання 
Координаційної 
Ради з питань 
підприємництва при 
Оболонській РДА

Лютий
Травень
Липень
Вересень
Грудень

Представники сфери 
підприємництва 
Оболонського району, 
представники Оболонської 
РДА

Сектор з питань 
промисловості та 
підприємництва Оболонської 
РДА, т.418-39-35, e-mail: 
prom.obolon@ukr.net

21. Актуальні питання 
функціонування наукового 
комплексу району

Круглий стіл Травень Представники наукових 
установ району

Сектор з питань 
промисловості та 
підприємництва Оболонської 
РДА, т. 418-39-35, e-mail: 
prom.obolon@ukr.net

22 Впровадження нових маршрутів 
міського громадського транспорту 
після проведення реконструкції 
вул. Петра Дегтяренка на ділянці 
від вул. Лугової до Великої 
кільцевої дороги в Оболонському 
районі та будівництва Великої 
окружної дороги на ділянці від 
просп. Маршала Рокосовського до 
вул. Богатирської з будівництвом

Круглий стіл, 
зустрічі

Протягом року 
(буде
запропоновано 
на розгляд 
громадськості 
після
закінчення 
будівництва та 
реконструкції)

Мешканці району, 
представники Оболонської 
РДА

Сектор транспорту, 
енергетики та зв’язку 
Оболонської РДА, 
т. 418-87-57, 
e-mail: retep1@i.ua
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транспортної розв’язки в різних 
рівнях.

23 Підготовка проекту 
розпорядження Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації «Про проведення 
весняної першості турніру з 
футболу серед дитячо-юнацьких 
та молодіжних команд за місцем 
проживання «Ліга дворового 
футболу - 2018»

Робоча нарада за
участю
представників
інститутів
громадянського
суспільства

Березень Мешканці району, діти, 
представники Оболонської 
РДА

Відділ у справах сім’ї, молоді 
та спорту Оболонської РДА, т. 
419-98-53
e-mail: vcmc@ukr.net

24. Підготовка проекту 
розпорядження Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації «Про проведення 
осінньої першості турніру з 
футболу серед дитячо-юнацьких 
та молодіжних команд за місцем 
проживання «Ліга дворового 
футболу - 2018»

Робоча нарада за
участю
представників
інститутів
громадянського
суспільства

Вересень Мешканці району, діти, 
представники Оболонської 
РДА

Відділ у справах сім’ї, молоді 
та спорту Оболонської РДА, т. 
419-98-53
e-mail: vcmc@ukr.net

25 Створення молодіжного центру 
комунікацій

Круглий стіл,
електронні
консультації

Березень Мешканці району, 
активісти, представники 
Оболонської РДА

Відділ з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з 
громадськістю, т. 418-30-64, 
e-mail: obolon rda@ukr.net 
Г олова Громадської ради при 
Оболонській РДА Гончарук 
Василь т.(096)0360000 , 
e-mail: nasha.obolon@i.ua

26 Взаємодія влади та громади Форум Травень Мешканці району, 
активісти, представники 
Оболонської РДА

Відділ з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з 
громадськістю, т. 418-30-64, 
e-mail: obolon rda@ukr.net
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Г олова Громадської ради при 
Оболонській РДА Гончарук 
Василь, т.(096)0360000 , 
e-mail: nasha.obolon@i.ua

27 Створення туристичних 
маршрутів, проведення 
фестивалей

Круглий стіл,
електронні
консультації

Березень Мешканці району, 
активісти, представники 
Оболонської РДА

Управління культури, 
туризму та охорони 
культурної спадщини 
Оболонської РДА, т.426-78
10,
410-24-71,
e-mail: obolonbibl@ukr.net 
Голова комітету Громадської 
ради з питань культури, 
туризму, інформаційної 
політики Чепурко Олександр 
e-mail: 5059054@gmail.com

28 Відкриття центру реабілітації для 
дітей з інвалідністю

Круглий стіл,
електронні
консультації

Квітень Експерти, волонтери, 
представники Оболонської 
РДА

Центр соціально- 
психологічної реабілітації 
дітей та молоді з 
функціональними 
обмеженнями в 
Оболонському районі 
м.Києва, т. 419-94-79, 
е-mail: csprdmfo@gmail.com 

Член Громадської ради 
Віровцев Володимир, e-mail: 
vuv@ukr.net

29 Впровадження інноваційної 
програми для шкіл «Батьківська 
турбота»

Форум за участю 
батьківських 
колективів, 
працівників освіти 
та влади

Лютий-
березень

Керівники батьківських 
колективів, шкіл, фахівці у 
сфері освіти, представники 
Оболонської РДА

Управління освіти 
Оболонської РДА, т.418-63
31. e-mail: uoor@i.ua 
Г олова комітету Громадської 
ради з питань освіти, сім’ї, 
дітей, молоді, спорту Валерій 
Проценко
e-mail:obolon.osv@gmail.com
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30 Підготовка до формування 
Громадського бюджету-3

Круглий стіл,
електронні
консультації

Лютий-
березень

Члени Громадської ради, 
керівництво Оболонської 
РДА та керівники 
структурних підрозділів 
Оболонської РДА

Фінансове управління 
Оболонської РДА, 
т. 418-31-36
e-mail: livt1975@ukr.net , 
Відділ з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з 
громадськістю, т. 418-30-64, 
e-mail: obolon rda@ukr.net 
Г олова Громадської ради при 
Оболонській РДА Гончарук 
Василь, т.(096)0360000 , 
e-mail: nasha.obolon@i.ua

31 Облаштування зон масового 
громадського відпочинку

Круглий стіл,
електронні
консультації

Травень Мешканці району, 
активісти, представники 
Оболонської РДА

Відділ у справах сім’ї, молоді 
та спорту Оболонської РДА, 
т. 419-98-53 
e-mail: vcmc@ukr.net,

Відділ контролю за 
благоустроєм та збереження 
природного середовища 
Оболонської РДА, 
т. 413-75-15,
e-mail: vkb obolon@ukr.net 
Член комітету з питань 
комунальної власності, ЖКГ, 
будівництва, архітектури, 
транспорту, благоустрою, 
зв’язку та енергетики 
Громадської ради при 
Оболонській РДА, Самітов 
Ігор Маратович, 
igr.zet83@ gmail. com

32 Актуальні питання 
життєдіяльності Оболонського 
району

Загальні збори 
Громадської ради

Не рідше 1 
разу на 
квартал

Мешканці району, 
представники ІГС та 
Оболонської РДА

Відділ з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з 
громадськістю, т. 418-30-64,
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при Оболонській 
РДА

e-mail: obolon rda@ukr.net 
Голова Громадської ради при 
Оболонській РДА Гончарук 
Василь т.(096)0360000 , 
e-mail: nasha.obolon@i.ua

33 Організація гарячого харчування 
учнів у закладах загальної 
середньої освіти району

Нарада з 
директорами у 
закладах загальної 
середньої освіти 
району та 
батьківським 
комітетом

Січень Керівники закладів освіти, 
батьки, діти

Управління освіти 
Оболонської РДА, 
т.418-63-31 
e-mail: uoor@i.ua

34 Формування сприятливого 
психологічного клімату в 
учнівських та педагогічних 
колективах

Семінар-нарада Лютий Керівники закладів освіти, 
батьки, діти

Управління освіти 
Оболонської РДА, 
т.418-63-31 
e-mail: uoor@i.ua

35 Робота з талановитою та 
обдарованою молоддю

Нарада з 
керівниками 
навчальних закладів

Березень Керівники закладів освіти, 
батьки, діти

Управління освіти 
Оболонської РДА, 
т.418-63-31 
e-mail: uoor@i.ua

36 Проект районної програми 
відпочинку та оздоровлення дітей 
влітку 2018 року

Нарада керівників 
навчальних закладів, 
електронні 
консультації

Квітень-
травень

Керівники закладів освіти, 
батьки, діти

Управління освіти 
Оболонської РДА, 
т.418-63-31 
e-mail: uoor@i.ua

37 Військово-патріотичне виховання 
учнів.

Колегія Квітень Керівники закладів освіти, 
батьки, діти

Управління освіти 
Оболонської РДА, 
т.418-63-31 
e-mail: uoor@i.ua

38. Організація змістовного дозвілля 
дітей під час літніх шкільних 
канікул

Круглий стіл Травень Керівники закладів освіти, 
батьки, діти

Управління освіти 
Оболонської РДА 
т.418-63-31 
e-mail: uoor@i.ua

39 Підготовка матеріально-технічної 
бази навчально-виховних закладів 
району до роботи в новому

Наради Червень - 
серпень

Керівники закладів освіти, 
батьки, діти

Управління освіти 
Оболонської РДА, 
т.418-63-31
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навчальному році та в осінньо- 
зимовий період.

e-mail: uoor@i.ua

40 Організація харчування в ДНЗ 
району

Нарада керівників 
ДНЗ, електронні 
консультації

Листопад Керівники закладів освіти, 
батьки, діти

Управління освіти 
Оболонської РДА, 
т.418-63-31 
e-mail: uoor@i.ua

41 Питання забезпечення доступності 
інвалідів та маломобільних груп 
населення до об'єктів 
адміністративної, соціальної, 
культурної та інженерно- 
транспортної інфраструктури 
району

Виїзні зустрічі, 
наради, засідання

Два рази на рік Люди з інвалідністю та 
інші маломобільні групи 
населення

Управління будівництва,
архітектури та
землекористування
Оболонської РДА,
т. 418 -88- 83
e-mail : Ubaz-orda@i.ua

42 Реалізація проектів Громадського 
бюджету-2

Зустрічі з авторами За потреби Мешканці району Структурні підрозділи 
Оболонської РДА

43 Патронат над дитиною -  нова 
форма сімейного виховання

Круглий стіл Вересень Служба у справах дітей 
району, громадські 
організації, діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського піклування

Оболонський районний в 
місті Києві центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді , 
т. 418-78-42 
e-mail: orcssdm@ukr.net

44 Комісія з питань взаємодії 
суб’єктів соціальної роботи з 
сім’ями, що опинилися в складних 
життєвих обставинах

Засідання Щомісячно Сім’ї, що опинилися в 
складних життєвих 
обставинах, сім’ї учасників 
АТО, ВПО;
Служба у справах дітей 
району, районне 
Управління праці та 
соціального захисту 
населення

Оболонський районний в
місті Києві центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді,
т. 418-78-42
e-mail: orcssdm@ukr.net
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