
 

Звіт про виконання Орієнтовного плану консультацій з громадськістю у І півріччі 2018 року 

 

№ Консультації з громадськістю (круглі столи, 

зустрічі, наради, електронна консультація  

тощо), які були проведені згідно з орієнтовним 

планом на 2018 рік 

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були включені 

до орієнтовного плану на 2018 рік, 

але не були проведені (зазначити 

причину) 

Консультацій з громадськістю 

(круглі столи, зустрічі, наради, 

електронна консультація  тощо), 

які були проведені, але 

не включені до  орієнтовного плану 

на 2018 рік 

Дата проведення 

консультацій 

1 2 3 4 5 

2 Електронна консультація щодо перейменування 

Центральної районної бібліотеки імені 

А.Гайдара для дітей на бібліотеку імені Героїв 

Небесної Сотні 

  Січень - лютий 

 

3 Електронна консультація щодо перейменування 

бібліотеки імені Чекаліна для дітей в бібліотеку 

на Пріорці 

  Січень - лютий 

 

4 Електронна консультація щодо обговорення  

проекту розпорядження Оболонської РДА «Про 

організацію харчування дітей у комунальних 

закладах дошкільної освіти Оболонського 

району міста Києва 

  Березень – 

квітень 

5 Електронна консультація щодо обговорення 

проекту розпорядження Оболонської РДА  «Про 

організацію у 2018 році безкоштовного 

харчування учнів у закладах загальної середньої 

освіти Оболонського району міста Києва, 

заснований на комунальній формі власності 

територіальної громади міста Києва» 

  Травень 

6  Електронна консультація щодо 

обговорення проекту 

розпорядження "Про погодження 

розміру щомісячної батьківської 

плати за навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах (школах 

  



естетичного виховання) 

Оболонського району м. Києва на 

2018-2019 навчальний рік" 

Перенесено на ІІІ квартал 

7  Електронна консультація щодо 

обговорення проекту 

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»  

Перенесено на ІІІ квартал 2018 р. 

  

8 Електронна консультація 

Засідання Колегії Оболонської РДА 

 

Щодо стану виконання бюджету міста Києва в 

розрізі головного розпорядника Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

за 2017 рік 

  27.02.2018 

9 Зустріч з мешканцями району  

Громадський звіт голови Оболонської РДА про 

роботу Оболонської районної в м.Києві 

державної адміністрації  за 2017 рік  

  23.02.2018 

10   Зустріч з представниками 

Громадської ради при Оболонській 

РДА та активістами групи  «Парк 

«Оболонь» без цензури» щодо 

27.04.2018 



уточнення об’єктів інфраструктури 

парку 

11   Зустріч з представниками ГО «Парк 

«Наталка» щодо формування та 

узгодження елементів дитячого 

обладнання в парку  

05.03.2018 

12   Зустріч з ініціативною групою – 

мешканцями будинку 2а на просп. 

Героїв Сталінграда щодо 

облаштування території скверу на 

просп. Героїв Сталінграда, 2д 

01.06.2018 

20.06.2018 

13   Засідання робочої групи для 

обстеження та ідентифікації 

будівельних майданчиків,  

паркувальних майданчиків та 

газозаправних станцій щодо  

будівництва житлового комплексу з 

об'єктами торгівельного та 

соціально-побутового призначення 

на вул. Бережанська, 15 

07.02.2018 

14   Засідання робочої групи для 

обстеження та ідентифікації 

будівельних майданчиків,  

паркувальних майданчиків та 

газозаправних станцій щодо 

будівництва житлового комплексу 

на вул. Сім'ї Кульженків, 22 

07.02.2018 

15   Інформування громадськості щодо 

обговорення проекту детального 

плану території в межах  

вул. Північна, просп. Оболонський, 

16вул. Прирічна, просп. Героїв 

Сталінграда, вул. Маршала 

Малиновського у Оболонському 

районі м. Києва. (інформаційний 

стенд, електронне оголошення ) 

05.01.18-05.02.18 



16   Засідання наглядової ради у сфері 

розподілу соціального житла при 

Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

 

 

22.05.2018 

20.06.2018 

 

17   Засідання громадської комісії з 

житлових питань при Оболонській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації 

 

17.01.2018 

14.02.2018 

06.03.2018 

05.04.2018 

26.04.2018 

22.05.2018 

20.06.2018 
18   Зустрічі з мешканцями Оболонського 

району, представниками громадських 

організацій «Фундація 101», «Парк 

«Наталка», «Зелена Оболонь», «Наша 

Оболонь», «Цивільний корпус 

«Азов», підприємств та організацій 

району щодо визначення локацій та 

організації  толок, приведення до 

належного санітарного стану 

території району  

 

29.03.2018 

17.04.2018 

18.04.2018 

19.04.2018 

25.04.2018 

26.04.2018 

27.04.2018 

03.05.2018 

04.05.2018 

10.05.2018 

19   Засідання консультативно-дорадчого 

органу при Оболонській РДА 

«Координаційна рада волонтерів 

Оболоні» 

20.06.2018 

 Зустріч керівництва Оболонської РДА з 

авторами громадських проектів щодо стану їх 

реалізації 

  18.05.2018 

20 Консультації з мешканцями району щодо 

ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території 

району 

  18.03.2017 

28.03.2017 

27.03.2017 

08.04.2017 



12.05.2018 

11.06.2018 

21 Консультації з мешканцями району щодо 

організації та проведення рейдів по боротьбі зі 

стихійною торгівлею  

 

 

  12.03.2018 

03.05.2018 

 

22 Методична нарада щодо обговорення питання 

деінституалізації інтернатних закладів 

 

  22.02.2018 

23 Методична нарада на тему: «Державний 

соціальний стандарт соціального супроводу: 

практичні аспекти» 

 

  19.03.2018 

24 Засідання комісії з питань взаємодії суб’єктів 

соціальної роботи з сім’ями, що опинилися в 

складних життєвих обставинах 

  24.01.2018 

21.02.2018 

28.03.2018 

25.04.2018 

30.05.2018 

 

 

25 Круглий стіл щодо організації та проведення 

заходів, пов’язаних з 32-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи 

  10.04.2018 

 Круглий стіл з питань  відзначення в 

Оболонському районі Дня пам’яті та 

примирення і 73-ї річниці з Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

  16.04.2018 

26   Засідання комісії з питань 

забезпеченості та своєчасності 

повноти сплати податкових та 

інших надходжень 

21.01.2018 

19.04.2018 



27   Нарада з питань виконання 

громадських проектів у 2018 році 

17.05.2018 

28 Проведення громадських слухань з мешканцями 

житлових будинків та уповноваженими особами 

від будинків щодо проведення ремонтів в 

будинка, благоустрою прилеглої території, 

облаштування дитячих та спортивних 

майданчиків 

  Протягом І 

півріччя 2018 

року – 

 

368 слухань 

29 Семінар  з питань реалізації програми 

співфінансування реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у 

багатоквартирних будинках міста Києва (70/30) 

  21.02.2018 

30 Нарада з питань підготовки до участі у 

конкурсах з енергозберігаючих заходів 

  28.02.2018 

31 Консультація з питання організації і проведення 

установчих зборів та реєстрації ОСББ. 

  27.03.2018 

32 Інформаційний семінар з енергоефективності   21.04.2018 

33 Засідання Ради директорів промислових 

підприємств, установ та організацій 

Оболонського району з актуальних питань 

забезпечення стабільної  роботи промислового 

комплексу району 

  22.02.2018 

21.06.2018 

 

34 Засідання Координаційної Ради з питань 

підприємництва при Оболонській РДА з 

обговорення проблемних питань 

функціонування підприємництва району 

  14.02.2018 

 

35 Круглий стіл з нагоди Дня науки 

 

  18.05.2018 

36 Робочі наради  з представниками ІГС з питань 

організації і проведення ігор весняної першості 

з футболу серед дитячо-юнацьких і молодіжних 

команд за місцем проживання «Ліга дворового 

футболу «Футбол у кожен двір» 

  15.03.2018 

29.03.2018 

07.04.2018 



37 Колегія «Військово-патріотичне виховання 

учнів» 

  22.02.2018 

 

38   Семінар-практикум  «Організація та 

проведення  І та ІІ етапів 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної  гри «Сокіл» 

(«Джура»)   

20.03.2018 

39   Електронна консультація  «Про 

закріплення території 

обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти, що 

належать до сфери управління 

Оболонської районної в місті  

Києві державної адміністрації» 

22.03.2018 

40 Нарада з питань організації гарячого харчування  

учнів у закладах загальної середньої освіти 

району» 

  08.04.2018 

41  Проект районної програми 

відпочинку та оздоровлення дітей 

влітку 2018 року 

(визначено головним виконавцем 

інший структурний підрозділ) 

  

42 Круглий стіл «Організація змістовного дозвілля 

дітей під час літніх шкільних канікул» 

  29.05.2018 

43 Семінар-нарада «Формування  сприятливого 

психологічного клімату  в учнівському та 

педагогічних колективах» 

  22.02.2018 

44 Нарада «Робота з талановитою та обдарованою 

молоддю» 

  28.03.2018 



45 Нарада «Підготовка матеріально-технічної бази 

навчально-виховних закладів району до роботи в 

новому навчальному році» 

  20.06.2018 

46   Консультації «Порядок зарахування, 

відрахування та переведення учнів 

до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти» 

Протягом І 

півріччя 2018 

року 

47 Зустрічі відповідальних за реалізацію 

громадських проектів з авторами проектів щодо 

стану реалізації проектів Громадського     

бюджету - 2 

  Протягом І 

півріччя 2018 

року 

48 Зустріч з питань створення молодіжного центру 

комунікацій 

  05.03.2018 

49  Форум «Взаємодія влади і громади»  

 

Перенесено Громадською радою 

при Оболонській РДА на ІІІ квартал 

  

50  Створення туристичних маршрутів, 

проведення фестивалей 

Перенесено Громадською радою 

при Оболонській РДА на ІІІ квартал 

  

51  Створення центру реабілітації для 

дітей з інвалідністю  

 

Перенесено Громадською радою 

при Оболонській РДА на ІІІ квартал 

  

52 Воркшоп  з питань підготовки до формування 

Громадського бюджету-3: «Громадський 

бюджет: формула підготовки успішного 

проекту» 

  22.05.2018 



 

53  Впровадження інноваційної 

програми для шкіл «Батьківська 

турбота» 

Немає потреби 

  

54 Загальні збори Громадської ради при 

Оболонській РДА з актуальних питання 

життєдіяльності Оболонського району 

  22.05.2018 


