
ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю за 2019 рікОболонською районною в місті Києві державною адміністрацією 

 

№ Перелік консультацій з 

громадськістю (вказати форму 

проведення заходу*), які були 

проведені згідно з орієнтовним 

планом 

на 2019 рік 

Перелік 

консультацій з 

громадськістю, 

які були 

включені до 

орієнтовного 

плану 

на 2019 рік, але 

не були 

проведені 

(зазначити 

причину) 

Перелік консультацій з 

громадськістю (вказати 

форму проведення заходу*), 

які були проведені, але 

не включені до орієнтовного 

плану на 2019 рік 

Дата 

проведення 

консультацій 

Електронне посилання 

1 2 3 4 5 6 

1.  Електронні консультації з 

громадськістю щодо проєкту 

розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про затвердження 

розміру щомісячної батьківської 

плати за навчання у початкових 

спеціалізованих мистецьких 

закладах (школах естетичного 

виховання) Оболонського району м. 

Києва на 2019-2020 навчальний 

рік». 

  23.08-

11.09.2019 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

019/8/23/Proekt_kultyra.pdf 

2.  Електронні консультації з 

громадськістю щодо проєкту 

розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про організацію 

харчування малозабезпечених 

  21.06-

21.07.2019 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

019/6/21/Rozp.pdf 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/8/23/Proekt_kultyra.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/8/23/Proekt_kultyra.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/6/21/Rozp.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/6/21/Rozp.pdf


громадян та дітей з інвалідністю в 

Територіальному центрі 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Оболонського району м. Києва». 

3.  Електронні консультації з 

громадськістю щодо проєкту 

розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про організацію 

харчування дітей у комунальних 

закладах дошкільної освіти 

Оболонського району міста Києва». 

  23.01-

23.02.2019 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

019/1/24/Proekt.pdf 

4.  Електронні консультації з 

громадськістю щодо проєкту 

розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про організацію у 

2019 році безкоштовного 

харчування для учнів закладів 

загальної середньої освіти 

Оболонського району міста Києва, 

заснованих на комунальній 

власності територіальної громади 

міста Києва». 

  10.04-

10.05.2019 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

019/4/10/Proekt_rozporyadzennya.p

df 

5.  Електронні консультації з 

громадськістю щодо проєкту 

розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про внесення змін до 

додатку до розпорядження 

Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 22 

березня 2018 року № 111 «Про 

  25.01-

25.02.2019 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

019/1/25/444.pdf 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/24/Proekt.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/24/Proekt.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/10/Proekt_rozporyadzennya.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/10/Proekt_rozporyadzennya.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/10/Proekt_rozporyadzennya.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/25/444.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/25/444.pdf


закріплення території 

обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти, що 

належать до сфери управління 

Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації». 

6.  Спільні наради із членами 

Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного 

виховання Оболонської РДА щодо 

проведення у 2019 році шкільних та 

районних етапів військово-

патріотичної гри «Джура» в рамках 

виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2018 

№845. 

  14.02-

14.03.2019 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

14532.html 

7.  Спільні наради із членами 

Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного 

виховання Оболонської РДА щодо 

проведення військово-спортивної 

гри «Патріот», з нагоди Дня 

захисника України та Дня 

українського козацтва. 

  Жовтень https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16584.html 

8.  Електронні консультації з 

громадськістю щодо стану 

виконання бюджету міста Києва в 

розрізі головного розпорядника 

Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації за 2018 рік. 

 

  І квартал  

2019 року 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

14837.html 

 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/conten

t/kapitalnyy-remont.html 

9.  Зустріч із громадськістю 

«Громадський звіт про роботу 

Оболонської районної в місті Києві 

  Лютий https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

14620.html 

 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14532.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14532.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16584.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16584.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14837.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14837.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/kapitalnyy-remont.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/kapitalnyy-remont.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14620.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14620.html


державної адміністрації за 2018 

рік». 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

019/2/7/Zvit2018.pdf 

 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

019/7/30/Gromzvit2019.pdf 

10.  Зустрічі з мешканцями, 

представниками інститутів 

громадянського суспільства щодо 

проведення ремонтних робіт у 

парку Пуща-Водиця. 

  Протягом 

року 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16268.html 

11.  Зустрічі з мешканцями, 

представниками інститутів 

громадянського суспільства щодо 

вивозу побутового сміття та 

ліквідації стихійних сміттєзвалищ 

на території району. 

  Протягом 

року 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16887.html 

 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16894.html 

 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15219.html 

 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15076.html 

 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

14817.html 

12.  Зустрічі з підприємцями, 

мешканцями, представниками 

інститутів громадянського 

суспільства щодо демонтажу 

незаконно встановлених МАФ на 

території району. 

 

  Протягом 

року 

 

13.  Зустрічі з мешканцями, 

представниками інститутів 

громадянського суспільства, виїзні 

  Протягом 

року 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16887.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/7/Zvit2018.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/2/7/Zvit2018.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/7/30/Gromzvit2019.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/7/30/Gromzvit2019.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16268.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16268.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16887.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16887.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16894.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16894.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15219.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15219.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15076.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15076.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14817.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14817.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16887.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16887.html


наради щодо ліквідації стихійної 

торгівлі на території району. 

14.  Нарада за участю підприємців, 

представників інститутів 

громадянського суспільства щодо 

організації прибирання снігу у 

зимовий період, розчистка 

міжквартальних проїздів. 

  Зимовий 

період 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

14425.html 

15.  Загальні збори, зустрічі з 

мешканцями житлових будинків 

щодо обговорення питання 

проведення поточних ремонтів та 

співфінансування капітальних 

ремонтів, а саме: 

- ремонт сходових клітин 

- вхідних груп 

- заміна інженерних мереж 

- ремонт покрівлі 

- заміна вікон, заміна ліфтів 

- LED освітлення в під’їздах 

житлових будинках 

- облаштування спортивних та 

дитячих майданчиків 

- благоустрій територій після 

проведення відновлювальних робіт 

на інженерних мережах 

- проведення капітальних робіт з 

асфальтового покриття 

- нарахування за утримання 

будинків, споруд та прибудинкових 

територій. 

  Протягом 

року 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

17081.html 

 
https://www.facebook.com/obolonm

k/ 

 

16.  Загальні збори, зустрічі з 

мешканцями житлових будинків 

щодо обрання управителів 

  І півріччя   

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14425.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14425.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/17081.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/17081.html
https://www.facebook.com/obolonmk/
https://www.facebook.com/obolonmk/


відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Правил надання 

послуги з управління 

багатоквартирним будинком та 

Типового договору про надання 

послуги з управління 

багатоквартирним будинком» 

 

17.  Інформаційний семінар для голів 

ОСББ та ЖБК щодо реалізації 

Закону України №417-VIII від 

14.05.2015 «Про особливості 

здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку». Мета, 

доцільність та порядок створення 

ОСББ, обрання управителя 

житлового будинку. 

 

  07.06.2019  

18.  Консультації щодо реалізації 

програми співфінансування 

реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, 

технічного переоснащення 

спільного майна у 

багатоквартирних будинках міста 

Києва (70/30). 

  12.03.2019 

23.10.2019 

 

19.    Зустрічі з громадськістю 

щодо підготовки до участі у 

конкурсах з 

енергозберігаючих заходів. 

Протягом 

року 

 

20.    Зустрічі з мешканцями щодо 

організації та проведення 

установчих зборів та 

Протягом 

року 

 



реєстрації ОСББ. 

21.    Зустрічі з мешканцями щодо 

зміни управляючої компанії 

та подальше утримання  

багатоквартирних будинків. 

Протягом 

року 

 

22.    Зустрічі з громадськістю 

щодо перереєстрації ЖБК в 

ОСББ,  організація і 

проведення установчих 

зборів та реєстрація ОСББ. 

Протягом 

року 

 

23.  Спільна нарада, зустрічі 

керівництва району з 

представниками громадських 

організацій, пов’язаних з 33-ми 

роковинами Чорнобильської 

катастрофи та відзначенням Дня 

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС. 

  Квітень 

 

Грудень  

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15287.html 

24.  Спільна нарада, зустрічі 

керівництва району з 

представниками громадських 

організацій щодо виконання 

положень Закону України «Про 

увічнення перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1939-1945 

років». Відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 74-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій 

війні. 

 

  Квітень-

травень 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

6078.html 

25.  Проведення зустрічей керівництва 

району з представниками 

громадських організацій щодо 

  Жовтень-

листопад 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16787.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15287.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15287.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/6078.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/6078.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16787.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16787.html


виконання положень Указу 

Президента України від 20.10.2009  

№ 836 «Про День визволення 

України від фашистських 

загарбників». Відзначення 75-ї 

річниці визволення України та 76-ї 

річниці визволення міста Києва від 

нацистів. 

26.  Проведення зустрічей керівництва 

району з представниками 

громадських організацій щодо 

виконання Міської цільової 

програми «Соціальне партнерство»: 

надання фінансової підтримки з 

бюджету м.Києва громадським 

організаціям, діяльність яких має 

соціальну спрямованість. 

  Квітень, 

травень, 

серпень, 

жовтень  

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16562.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16282.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15534.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15173.html 

 

27.  Проведення зустрічей керівництва 

району з представниками 

громадських організацій щодо 

організації відзначення в 

Оболонському районі м.Києва 30-

річчя з дня виведення військ з 

Афганістану. 

  Лютий  https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

14555.html 

28.  Проведення зустрічей керівництва 

району з представниками 

громадських організацій щодо 

виконання Указу Президента 

України від 14.10.2014 № 806/2014 

«Про День захисника України». 

  Жовтень  https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16622.html 

29.  Проведення зустрічей керівництва 

району з представниками 

громадських організацій щодо 

виконання Указу Президента 

  Листопад  https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16906.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16562.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16562.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16282.html
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https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15173.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14555.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14555.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16622.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16622.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16906.html
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України «Про відзначення у 2019 

році Дня Гідності та Свободи». 

30.    Спільна нарада керівництва 

Оболонської районної в місті 

Києві державної 

адміністрації з 

представниками 

громадських організацій 

щодо обговорення 

відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на 

території інших держав в 

Оболонському районі міста 

Києва. 

Січень  https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

14555.html 

31.  Засідання Ради директорів 

промислових підприємств, установ 

та організацій Оболонського району 

щодо актуальних питань стабільної 

роботи промислового комплексу 

Оболонського району. 

  23.03.2019 

 

24.10.2019 

 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

14907.html 

 

 

 

32.  Засідання Координаційної Ради з 

питань підприємництва при 

Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

щодо проблемних питань 

функціонування сфери 

підприємництва Оболонського 

району. 

 

  06.09.2019 

 

 

18.04.2019 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16465.html 

 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15204.html 

33.  Проведення засідання круглого 

столу з нагоди Дня науки з 

актуальних питань функціонування 

наукового комплексу Оболонського 

району. 

  17.05.2019 https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15529.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14555.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14555.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14907.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14907.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16465.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16465.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15204.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15204.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15529.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15529.html


34.   Впровадження 

нових маршрутів 

міського 

громадського 

транспорту після 

проведення 

реконструкції 

вул. Петра 

Дегтяренка на 

ділянці від вул. 

Лугової до 

Великої 

кільцевої дороги 

в Оболонському 

районі (за 

відсутності 

потреби). 

   

35.  Робоча нарада за участю 

представників інститутів 

громадянського суспільства щодо 

підготовки проєкту 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 - 2019». 

  Березень   

36.  Робоча нарада за участю 

представників інститутів 

громадянського суспільства щодо 

підготовки проєкту розпорядження 

Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації «Про 

  Вересень  



проведення Осінньої першості 

турніру з футболу серед дитячо-

юнацьких та молодіжних команд за 

місцем проживання  «Ліга 

дворового футболу - 2019». 

37.  Зустрічі з громадськістю щодо 

підготовки до формування 

Громадського бюджету – 4. 

  І півріччя  https://obolon.kyivcity.gov.ua/conten

t/gb-2020.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15948.html 

38.  Засідання Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві 

державної адміністрації з 

актуальних питань життєдіяльності 

району. 

  ІІ півріччя https://obolon.kyivcity.gov.ua/conten

t/20192021.html 

39.    Засідання ініціативної групи 

щодо формування 

Громадської ради при 

Оболонській районній в 

місті Києві державної 

адміністрації. 

Квітень-

червень 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/conten

t/formuvannya-gr.html 

40.  Виїзні зустрічі щодо забезпечення 

доступності інвалідів та 

маломобільних груп населення до 

об'єктів адміністративної, 

соціальної, культурної та 

інженерно-транспортної 

інфраструктури району 

  Протягом 

року 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15783.html 

 

41.  Зустрічі з авторами щодо реалізації 

проєктів Громадського бюджету – 

3. 

   https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16082.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15784.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15598.html 

42.    Електронне обговорення Травень- https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/gb-2020.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/gb-2020.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15948.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15948.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/20192021.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/20192021.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/formuvannya-gr.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/formuvannya-gr.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15783.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15783.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16082.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16082.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15784.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15784.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15598.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15598.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/5/17/Proekt.pdf


проєкту розпорядження 

«Про стажування громадян з 

числа молоді, які не 

перебувають на посадах 

державної служби, в 

Оболонській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації». 

червень 019/5/17/Proekt.pdf 

43.    Електронне обговорення 

проєкту розпорядження 

Оболонської районної в місті 

Києві державної 

адміністрації "Про 

затвердження Положення 

про комісію з розгляду 

питань, пов’язаних з 

наданням пільг, 

призначенням житлових 

субсидій та державної 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Оболонського району міста 

Києва". 

Квітень-

травень 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

019/4/16/Proektrozp.pdf 

44.    Електронне обговорення 

проєкту розпорядження 

Оболонської районної в місті 

Києві державної 

адміністрації "Про  

затвердження Інструкції  з 

оформлення матеріалів про 

адміністративні 

правопорушення у сфері 

опіки та піклування". 

Березень-

квітень 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

019/3/27/Proekt.pdf 

45.    Електронне обговорення Січень-лютий https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/5/17/Proekt.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/16/Proektrozp.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/4/16/Proektrozp.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/3/27/Proekt.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/3/27/Proekt.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/25/Proekt_rozp.pdf


проєкту розпорядження 

Оболонської районної в місті 

Києві державної 

адміністрації «Про деякі 

питання, пов’язані з 

діяльністю комісії з питань 

захисту прав дитини 

Оболонської районної в місті 

Києві державної 

адміністрації». 

019/1/25/Proekt_rozp.pdf 

46.    Громадські слухання щодо 

намірів отримання дозволу 

на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними 

джерелами промислового 

об’єкту КП 

«АВТОДОРСЕРВІС» на вул. 

Куренівській, 16. 

27.06.2019 https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15852.html 

47.    Спільне засідання за участю 

представників ОСББ та ЖБК 

з питання надання пільг у 

грошовій готівковій та 

безготівковій формі. 

28.11.2019 https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

16967.html 

48.    Зустріч з представниками 

інститутів громадянського 

суспільства щодо 

обговорення питання 

створення Центру трудової 

самоорганізації молоді. 

22.05.2019 https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

15564.html 

49.    Форум для громадськості в 

рамках Тижня Відкритого 

Уряду на тему: «Розширення 

переліку адміністративних 

04.03.2019 https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/

14708.html 

https://obolon.kyivcity.gov.ua/files/2019/1/25/Proekt_rozp.pdf
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15852.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15852.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16967.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/16967.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15564.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/15564.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14708.html
https://obolon.kyivcity.gov.ua/news/14708.html


послуг та широке 

інформування населення про 

них». 

50.    Круглий стіл «Стратегія 

розвитку Пуща Водиці» за 

участю представників 

Громадської ради при 

Оболонській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації, інститутів 

громадянського суспільства. 

19.10.2019 https://facebook.com/story.php?story

_fbid=123829699028002&id=11047

7353696570  

51.    Особистий прийом громадян 

членами Громадської ради 

при Оболонській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації. 

29.10.2019 https://www.facebook.com/1144372

79945762/posts/156473119075511/  

52.    Здійснення комісійного 

обстеження санітарного та 

технічного стану будинків 

членами Громадської ради 

при Оболонській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації. 

05.11.2019 

 

 

10.10.2019 

 

 

01.10.2019 

 

 

24.09.2019 

 

20.09.2019 

https://www.facebook.com/1144372

79945762/posts/146776440045179/ 

 

https://www.facebook.com/1144372

79945762/posts/134189837970506/ 

 

https://www.facebook.com/1144372

79945762/posts/128919418497548/ 

 

https://www.facebook.com/1144372

79945762/posts/124831895572967/ 

https://www.facebook.com/1144372

79945762/posts/124831895572967/ 

53.    Засідання Комітетів 

Громадської ради при 

Оболонській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації. 

20.09.2019 

 

 

13.12.2019 

https://www.facebook.com/1144372

79945762/posts/156473119075511/ 

 

https://www.facebook.com/1144372

79945762/posts/156630485726441/ 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=123829699028002&id=110477353696570
https://facebook.com/story.php?story_fbid=123829699028002&id=110477353696570
https://facebook.com/story.php?story_fbid=123829699028002&id=110477353696570
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https://www.facebook.com/114437279945762/posts/146776440045179/
https://www.facebook.com/114437279945762/posts/134189837970506/
https://www.facebook.com/114437279945762/posts/134189837970506/
https://www.facebook.com/114437279945762/posts/128919418497548/
https://www.facebook.com/114437279945762/posts/128919418497548/
https://www.facebook.com/114437279945762/posts/124831895572967/
https://www.facebook.com/114437279945762/posts/124831895572967/
https://www.facebook.com/114437279945762/posts/156473119075511/
https://www.facebook.com/114437279945762/posts/156473119075511/


54.    Здійснення рейду по 

усуненню незаконної 

реклами членами 

Громадської ради при 

Оболонській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації. 

28.11.2019 https://www.facebook.com/1144372

79945762/posts/156630485726441/ 

 

 

 


