
ЗВІТ 

 про виконання Орієнтовного плану  

проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік 

 

З метою забезпечення участі громадян у процесі формування та реалізації 

державної політики, у розробленні проектів рішень з важливих питань суспільного 

життя, врахування громадської думки протягом 2017 року, відповідно до 

Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік, доручень 

Київської міської державної адміністрації та на вимогу громадян протягом 2017 року 

структурними підрозділами Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації проведено 310 консультацій з громадськістю: 

- 1 громадське слухання; 

- 4 засідання Громадської ради при Оболонській РДА та 2 засідання правління 

Громадської ради при Оболонській РДА,  

- 43 зустрічі з авторами та співавторами проектів громадського бюджету для 

обговорення та уточнення інформації; 

- 4 громадських обговорення;  

- 1 збори;  

- 3 засідання Робочої групи з питань зміни технічних завдань проекту 

реконструкції парку Наталка; 

- 3 воркшопи на тему: "Проекти Громадського бюджету м. Києва 2017" за  

участю авторів громадських бюджетів; 

- 16 виїзних нарад;  

- 26 нарад; 

- 1 опитування; 

- 8 засідань Ради директорів промислових підприємств, установ та організацій 

Оболонського району; 

- 3 засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва; 

- 2 розширених засідання Координаційної ради з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при Оболонській РДА;  

- 13 круглих столів; 

- 146 зустрічей; 

- 7 семінарів; 

- 15 засідань Комісії з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, 

що опинилися в складних життєвих обставинах; 

- 5 консультації;   

- 6 електронних консультацій; 

- 1 форум. 

 

Під час проведення консультацій були обговорені такі питання: 

- внесення змін та доповнень до проекту нової редакції Концепції статуту 

територіальної громади м.Києва; 

- питання можливого виділення земельної ділянки в Оболонському районі 

релігійній громаді Пресвятої Трійці в Оболонському районі м.Києва УГКЦ на 

вул. Північній в Оболонському районі м.Києва для будівництва, експлуатації 

та обслуговування храму; 

- проект розпорядження Оболонської РДА «Про організацію у 2017 році 

харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Оболонського району 



м.Києва заснованих на комунальній власності територіальної громади міста 

Києва»; 

- проект розпорядження Оболонської РДА «Про організацію харчування дітей 

в дошкільних навчальних закладах – дитячих садках І ступеню та навчально 

– виховному комплексі «Спеціалізована школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад «Перша ластівка» Оболонського району м.Києва у 2017 

році»; 

- організація заходів з відзначення  Міжнародного дня рідної мови; 

- організація заходів з нагоди 203-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка; 

- проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. 

Зберегти»; 

- організація заходів до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні 

- обговорення особливостей нормативно – правових засад проведення ЗНО - 

2017 та реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання; 

- виконання районної Програми розвитку позашкільної освіти 

- доцільності будівництва нових світлофорних об’єктів і встановлення 

пристроїв примусового зниження швидкості на автошляхах і 

внутрішньоквартальних проїздах; 

- впровадження нової зупинки громадського транспорту на просп. 

Рокосовського; 

- зміна маршруту автобуса № 73; 

- організація проведення весняних толок за локаціями, запропонованими 

мешканцями району; 

- проблеми сучасної молоді та шляхи їх вирішення спільними зусиллями влади 

та громадських організацій; 

- взаємодія суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, що опинились у складних 

життєвих обставинах; 

- питання організації та проведення установчих зборів та реєстрації ОСББ; 

- підготовка до участі у конкурсах з енергозберігаючих заходів; 

- організація виставки «Зроблено в Києві»; 

- оподаткування податком на землю та зміни у чинному законодавстві з даного 

питання; 

- підготовка та організація заходів, пов’язаних з 31–ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи та відзначенням Дня пам’яті та примирення  і 72-

ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

- проект розпорядження «Про встановлення добової вартості харчування дітей 

у відділенні соціально-побутової реабілітації дітей з ДЦП (денне 

перебування) Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Оболонського району м. Києва на 2017 рік»; 

- проект реконструкції вулиці Сімї Кульженків відповідно до розпорядження 

КМДА від 07.02.2014№150 «Про реконструкцію        вул. Петра Дегтяренка на 

ділянці від вул. Лугової до Великої кільцевої дороги в Оболонському районі»; 

- проект розпорядження «Про організацію харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Оболонського району м. Києва у 2017 році, заснованих 

на  комунальній власності територіальної громади міста Києва»; 

- проект розпорядження «Про списання кредиторської заборгованості , строк 

позовної давності якої минув»; 



- проблемні питань, пов’язаних з будівництвом багатофункціонального 

житлового комплексу на вул. Бережанській, 15;    

- проблеми переселенців, які проживають в пансіонаті «Джерело»; 

- підготовка та організація заходів до Великодня, Дня Києва та 21-ї річниці 

Конституції України; 

- проблеми, пов’язані із вчиненням реєстраційних дій неприбутковими 

організаціями; 

- внесення змін до проекту облаштування вхідної групи та громадської 

вбиральні в парку «Наталка»; 

- капітальний ремонт парку відпочинку «Пуща -Водиця»; 

- капітальний ремонт скверу на вул. Героїв Дніпра, 20-22; 

- стан виконання громадських проектів–переможців Оболонського району та 

внесення змін з урахуванням зауважень експертів; 

- внесення змін до технічних завдань проекту реконструкції парку «Наталка»; 

- обговорення конфліктної ситуації щодо можливого будівництва 

багатоповерхівок, вирубки лісу в парково-санітарній зоні м. Києва в 

Оболонському районі на території селища Водогін; 

- участь Громадської ради при Оболонській РДА в інформаційно-

роз’яснювальній кампанії щодо формування Бюджету участі на 2018 рік; 

- обговорення пропозицій щодо комплексних заходів, спрямованих на 

підтримку столичних товаровиробників; 

- ведення підприємницької діяльності, шляхи покращення бізнесового 

середовища; 

- забезпечення доступності інвалідів та маломобільних груп населення до 

об’єктів адміністративної, соціальної, культурної та інженерно-транспортної 

інфраструктури району; 

- обговорення питань, пов’язаних з доопрацюванням громадських проектів 

Бюджету участі від Оболонського району; 

- підготовка до участі у конкурсах з енергозберігаючих заходів; 

- підвищення тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій; 

- звіт голови про роботу Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації у І півріччі; 

- подовження маршруту трамваю № 17 до Пущі-Водиці; 

- організація заходів до Дня незалежності України; 

- проект розпорядження "Про погодження розміру щомісячної батьківської 

плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладах (школах естетичного виховання) Оболонського району м. Києва на 

2017-2018 навчальний рік"; 

- організація турніру з футболу серед дитячо-юнацьких та молодіжних команд 

за місцем проживання «Ліга дворового футболу»; 

- організація відзначення в районі Дня захисника України; 

- облаштування скверу імені Володимира Мельнічука – Героя Небесної Сотні, 

а також скверів на вулицях Північній, Прирічній та просп. Героїв Сталінграда; 

- можливі напрями використання приміщень кінотеатру «Братислава» та 

прилеглої території; 

- планування виконання ремонтних робіт в житлових будинка після 

підвищення тарифів та надходження коштів та інші. 


