
 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Голова Оболонської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації  
 

_______________К. ФЕСИК 

«____»_____________ 2021 року 

 

Пропозиції до орієнтовного плану 

проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік 
 

№ Питання або проєкт нормативно-

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1.  Напрацювання порядку проведення 

заходів з нагоди відзначення 

державних свят, пам’ятних та 

знаменних дат  

Засідання за 

круглим столом, 

зустрічі з 

громадськістю 

Січень, 

квітень, 

жовтень, 

листопад  

2022 року 

Представники інститутів 

громадянського 

суспільства, учасники 

бойових дій на території 

інших держав, 

антитерористичної 

операції, Операції 

Об`єднаних Сил, ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, 

ветерани війни та праці 

Начальник управління 

соціального захисту населення 

Оболонської РДА Олена 

Клебанова, 467-99-73, 

37445416@kmda.gov.ua  

2.  Особливості проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2022 році 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий 

2022 року 

 

Батьківська громадськість, 

працівники закладів 

загальної середньої освіти, 

здобувачі освіти 

Відділ загальної середньої 

освіти управління освіти 

Оболонської РДА, 464-83-80, 

uoor@obolonrda.gov.ua  

3.  Питання прийому дітей до перших 

класів закладів загальної середньої 

освіти Оболонського району м. Києва 

Зустрічі, публічні 

консультації 

Березень-

квітень 2022 

року 

Батьківська громадськість, 

працівники закладів 

Відділ загальної середньої 

освіти управління освіти 

Оболонської РДА, 426-57-44, 



 

загальної середньої освіти, 

здобувачі освіти 

uoor@obolonrda.gov.ua  

4.  «Бібліотека для дітей: як убезпечити 

дитину-користувача від інтернет-

насилля» 

Лекція-тренінг ІІ квартал 

2022 року 

 

Завідувачі бібліотек для 

дітей, користувачі 

бібліотек, батьки 

 

Відділ культури Оболонської 

РДА, заступник директора ЦБС 

з загальних питань – Валентина 

Дембрович, 410-24-73, 

opara07@ukr.net 

5.  Обговорення проєкту розпорядження 

Оболонської РДА «Про затвердження 

тарифів на платну соціальну послугу 

«догляд вдома», що надається 

Територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Оболонського району м. 

Києва на 2022 рік» 

Електронні 

консультації 

Червень-

липень  

2022 року 

Експерти, надавачі 

соціальної послуги, 

громадські організації 

соціального спрямування 

Начальник управління 

соціального захисту населення 

Оболонської РДА Олена 

Клебанова, 467-99-73, 

37445416@kmda.gov.ua  

6.  Обговорення проєкту розпорядження 

"Про затвердження розмірів 

щомісячної батьківської плати за 

навчання у мистецьких школах та у 

відділенні початкового естетичного 

виховання, що працює на засадах 

самоокупності у дитячій школі 

мистецтв № 5 Оболонського району 

м. Києва на 2022-2023 навчальний 

рік" 

Електронні 

консультації 

Липень-

серпень  

2022 року 

Експерти, громадські 

організації 

Начальник управління 

культури Оболонської РДА 

Ліана Розмаїта, 419-83-21, 

kultura@obolonrda.gov.ua 

 

7.  Питання визначення пріоритетності 

заходів, які планується включити до 

прогнозу бюджету м. Києва від 

Оболонської РДА 

Електронні 

консультації 

Липень-

серпень 2022 

року 

Жителі району, експерти, 

члени Громадської ради  

Фінансове управління 

Оболонської РДА, 

в.о. начальника 

 управління – Олена Савченко, 

418-31-35, 

finupr@obolonrda.gov.ua 

8.  Організація харчування у закладах 

освіти в 2022/2023 навчальному році 

Зустрічі, публічні 

консультації 

Серпень 

2022 року 

Представники батьківської 

громади закладів освіти 

Відділ загальної середньої 

освіти управління освіти 

Оболонської РДА, 426-57-44, 

uoor@obolonrda.gov.ua  

mailto:finupr@obolonrda.gov.ua


 

9.  «Сервісні послуги бібліотеки: про що 

мріє користувач?» 

Засідання за 

круглим столом 

ІІІ квартал 

2022 року 

Користувачі бібліотек 

 

Відділ культури Оболонської 

РДА, заступник директора ЦБС 

з загальних питань – Валентина 

Дембрович, 410-24-73, 

opara07@ukr.net 

10.  Актуальні питання життєдіяльності 

Оболонського району, діяльність 

Громадської ради при Оболонській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2021-2023 рр. (далі – 

Громадської ради),  

Засідання 

Громадської ради, 

зустрічі, публічні 

консультації, 

робочі наради 

І-ІV квартал 

2022 року 

Члени Громадської ради, 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства (далі – ІГС), 

жителі району, експерти, 

представники структурних 

підрозділів Оболонської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(далі – Оболонської РДА) 

Начальник відділу з питань 

внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

Оболонської РДА – Вікторія 

Обручева, 426-49-49, 

vnp@obolonrda.gov.ua 

11.  Актуальні питання стабільної роботи 

промислового комплексу 

Оболонського району м. Києва 

Засідання Ради 

директорів 

промислових 

підприємств, 

установ та 

організацій 

Оболонського 

району м. Києва  

І-ІV квартал 

2022 року 

Керівники промислових 

підприємств Оболонського 

району, члени Громадської 

ради, представники 

Оболонської РДА, 

експерти 

Завідувач сектору з питань 

розвитку підприємництва 

Оболонської РДА Світлана 

Загоруйко,  418-39-35, 

prom@obolonrda.gov.ua 

12.  Питання щодо роботи системи 

електронного запису до закладів 

дошкільної освіти 

Робочі зустрічі 

(онлайн або 

офлайн), публічні 

консультації 

І-ІV квартал 

2022 року 

Представники батьківської 

громади закладів 

дошкільної освіти 

Відділ загальної середньої 

освіти управління освіти 

Оболонської РДА, 418-62-08, 

e-mail: uoor@obolonrda.gov.ua  

13.  Проблемні питання функціонування 

сфери підприємництва Оболонського 

району м. Києва 

Засідання 

координаційної 

ради з питань 

підприємництва 

при Оболонській 

РДА 

І-ІV квартал 

2022 року 

Представники сфери 

підприємництва 

Оболонського району, 

представники Оболонської 

РДА, експерти 

Завідувач сектору з питань 

розвитку підприємництва 

Оболонської РДА Світлана 

Загоруйко,  418-39-35, 

prom@obolonrda.gov.ua 



 

14.  Роз’яснення дії норм Закону України 

«Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному 

будинку» 

Консультації 

(онлайн або 

офлайн), зустрічі 

Щокварталь

но/за 

зверненнями 

власників 

житла та 

ініціативних 

груп 

мешканців 

Співвласники 

багатоповерхових 

житлових будинків  

Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства Оболонської 

РДА, Світлана Струна,  

т. 418-87-33 

ujkg@obolonrda.gov.ua 

 

15.  Роз’яснення рішення Київської 

міської ради «Про затвердження 

Положення про співфінансування 

реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, 

технічного переоснащення спільного 

майна у багатоквартирних будинках 

міста Києва» 

Консультації, 

зустрічі 

І-ІV квартал 

2022 року 

Співвласники 

багатоповерхових 

житлових будинків  

Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства Оболонської 

РДА, Світлана Струна,  

т. 418-87-33 

ujkg@obolonrda.gov.ua 

 

16.  Питання стосовно створення 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (далі – 

ОСББ)  

Консультації 

(онлайн або 

офлайн), зустрічі 

І-ІV квартал 

2022 року 

Співвласники 

багатоповерхових 

житлових будинків  

Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства Оболонської 

РДА, Світлана Струна,  

т. 418-87-33 

ujkg@obolonrda.gov.ua 

17.  Забезпечення реалізації житлових 

прав мешканців гуртожитків, які 

були передані до комунальної 

власності територіальної громади 

міста Києва 

Засідання 

наглядової ради 

І-ІV квартал 

2022 року 

Мешканці гуртожитків Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства Оболонської 

РДА, Світлана Струна,  

т. 418-87-33 

ujkg@obolonrda.gov.ua 

18.  Роз’яснення рішення Київської 

міської ради «Про затвердження 

Положення про конкурс проєктів з 

реалізації енергоефективних заходів 

у житлових будинках міста Києва, у 

яких створені ОСББ, а також у 

кооперативних будинках» 

Консультації, 

зустрічі 

І-ІV квартал 

2022 року 

Співвласники 

багатоповерхових 

житлових будинків  

Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства Оболонської 

РДА, Світлана Струна,  

т. 418-87-33 

ujkg@obolonrda.gov.ua 



 

19.  Обговорення реалізації проєктів 

Громадського бюджету 

Зустрічі з авторами 

проєктів 

За потреби Жителі району, автори 

проєктів Громадського 

бюджету, експерти, 

працівники структурних 

підрозділів Оболонської 

РДА 

Фінансове управління 

Оболонської РДА 

тел. 418-61-36 

e-mail: finupr@obolonrda.gov.ua 

 

 

 

Начальник відділу з питань  

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю                                                                        Вікторія ОБРУЧЕВА 

 

mailto:finupr@obolonrda.gov.ua

