
проведення консультацій з громадськістю 
в Святошинському районі м. Києва 

______________ на 2014 рік_______________
№ Питання (проект 

рішення, яке 
планується винести 

на обговорення)

Заходи, які заплановані в 
рамках консультацій

Орієнтовний 
строк проведення 

консультацій 
(дата або місяць)

Структурний підрозділ 
(працівник) 

райдержадміністрації, 
відповідальний за 

проведення 
консультацій

Контактні дані 
структурного 

підрозділу 
(працівника), 

відповідального за 
проведення 

консультацій 
(телефон, електронна 

адреса)
Сфера соціального захисту та питань праці

1. Про надання 
матеріальної допомоги 
окремим категоріям киян 
для сплати членських 
внесків до лікарняної 
каси (Рішення Київської 
міської ради від 
02.10.2013 № 26/9614 
«Про внесення змін до 
деяких рішень Київської 
міської ради»)

Інформування, 
роз’яснення мешканцям 
району - особам, які мають 
статус учасника бойових 
дій в Афганістані, 
громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи, та породіллям

Протягом січня- 
червня 2014 року

Управління праці та 
соціального захисту 
населення

Степанушко 
Світлана 
Анатоліївна -  
начальник відділу 
адресних допомог, 
гарантій та 
компенсацій 
тел. 405-92-65



2. Про Указ Президента 
України від 01.06.2005 
№ 900/2005 «Про 
першочергові заходи 
щодо створення 
сприятливих умов для 
життєдіяльності осіб 3 
обмеженими фізичними 
можливостями» та 
про Указ Президента 
України від 18.12.2007 
№ 1228 «Про додаткові 
невідкладні заходи щодо 
створення сприятливих 
умов для 
життєдіяльності осіб 3 
обмеженими фізичними 
можливостями»

Інформування, 
роз’яснення мешканцям 
району - особам з 
обмеженими фізичними 
можливостями, членам 
громадських організацій

Протягом січня- 
червня 2014 року

Управління праці та 
соціального захисту 
населення

Будченко Тетяна 
Олександрівна -  
начальник відділу 
комплексної 
програми «Турбота» 
тел. 405-92-60

3. Про Рішення Київської 
міської ради від 
02.10.2013 № 26/9615 
«Про затвердження 
Програми зайнятості 
населення м. Києва на 
період до 2017 року»

Інформування мешканців 
району

Протягом липня- 
грудня 2014 року

Управління праці та 
соціального захисту 
населення

Горбаченко Наталія 
Миколаївна -  
начальник відділу 
праці та зайнятості 
тел. 405-92-57

4. Про Указ Президента 
України від 25.05.2004 
№ 576/2004 «Про 
невідкладні заходи щодо 
завершення погашення 
заборгованості із 
заробітної плати»

Інформування мешканців 
району, керівників 
підприємств району

Протягом липня- 
грудня 2014 року

Управління праці та 
соціального захисту 
населення

Горбаченко Наталія 
Миколаївна -  
начальник відділу 
праці та зайнятості 
тел. 405-92-57



Сфера молодіжної політики
5. Зустріч голови 

Святошинської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації з молоддю 
району з
нагоди відзначення Дня 
молоді

Круглий стіл:
- відзначення 
найактивнішої молоді 
району (віком від 18 до 35 
років включно), які 
досягли значних успіхів в 
галузі освіти, медицини, 
культури, промисловості, 
виробництва, науки, 
охорони правопорядку, 
ліквідації надзвичайних 
ситуацій, соціальній сфері.
- діалог між 
представникам 
виконавчого органу, 
представників молодіжних 
громадських організацій та 
молоді району з питань 
реалізації молодіжної 
політики, існуючих 
проблем і шляхів їх 
вирішення

Червень 
2014 року

Управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту 
Святошинської 
районної в місті Києві 
державної 
адміністрації

424-22-45

6. Зустріч лідерів 
студентського 
самоврядування 
вищих навчальних 
закладів І-ІУ рівня 
акредитації
Святошинського району 
міста Києва 
з керівництвом 
Святошинської районної

Круглий стіл,
-відзначення активістів 
студентського 
самоврядування району 
- діалог між 
представникам 
виконавчого органу та 
студентської молоді 
району з питань 
реалізації молодіжної

Листопад 
2014 року

управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту 
Святошинської 
районної в місті Києві 
державної 
адміністрації

424-22-45



в місті Києві державної 
адміністрації «Відкритий 
мікрофон»

політики, існуючих 
проблем і шляхів їх 
вирішення

Сфера транспортної інфраструктури
7. Питання відновлення 

автобусних маршрутів № 
13 та № 89 та збільшення 
кількості автобусів на 
маршруті № 90

Круглий стіл
Січень

2014

Відділ будівництва, 
архітектури та земле
користування

450-07-22

8. Питання будівництва 
під’їзної дороги до 
житлових будинків по 
вул. Відпочинку, 9-а

Круглий стіл Травень
2014

Відділ будівництва, 
архітектури та земле
користування

450-07-22

9. Питання комплексної 
забудови та експлуатації 
та експлуатації об’єктів 
житлового, 
громадського, 
адміністративного 
призначення, об’єктів 
соціальної
інфраструктури та парків 
в рамках реалізації 
проекту «BIONIC Hill»

Круглий стіл Жовтень
2014

Відділ будівництва, 
архітектури та земле
користування

450-07-22

Сфера туризму та готельного бізнесу
10. Проблеми і перспективи 

розвитку туристичної 
сфери Святошинського 
району міста Києва

круглий стіл вересень Управління культури, 
туризму та охорони 
культурної спадщини 
Святошинської 
районної в 
м. Києві державної 
адміністрації

Трусова І.В. -  
начальник 

управління, т./ф 424- 
84-14, 

424-84-62 
E-mail: 

kultura-112@mail.ru

mailto:kultura-112@mail.ru


Сфера освіти і науки
11. Організація проведення 

ЗНО
Наради та консультації для 
учнів, учителів та батьків

Березень-квітень
2014

Відділ з питань 
загальної середньої 
освіти

274-97-03 
Лук’янчук І.А.

12. Вивчення російської 
мови в навчальних 
закладах

Обговорення питання за 
круглим столом для 
батьків та учнів

Травень 2014 Відділ з питань 
загальної середньої 
освіти

274-97-03 
Лук’янчук І.А.

Сфера промислової, підприємницької та інноваційної політики
13. Оприлюднення 

проектів регуляторних 
актів органів 
виконавчої влади міста 
Києва та розпоряджень 
голови Святошинської 
районної в м.Києві 
державної адміністрації 
з метою одержання 
зауважень і пропозицій 
від промислових 
підприємств, наукових 
організацій,
громадських об’єднань.

Висвітлення на 
офіційному веб-сайті 
Святошинської районної в 
м.Києві державної 
адміністрації

Постійно 
протягом року

Відділ економіки 
Святошинської районної 
в м.Києві державної 
адміністрації

451-15-39

14. Поєднання науково- 
виробничого 
потенціалу та 
виробничої сфери, як 
чинників інноваційних 
процесів

Круглий стіл Третій квартал 
2014 року

Відділ економіки 
Святошинської районної 
в м.Києві державної 
адміністрації, комітет з 
питань промисловості, 
підприємництва та 
торгівлі Громадської 
ради при Святошинській 
районній в м.Києві 
державній адміністрації

451-15-39



15. Обговорення проекту 
Програми соціально- 
економічного розвитку 
району на 2014 рік.

Підготовка проекту 
Програми соціально- 
економічного розвитку 
району на 2015 рік.

Липень-серпень 
2014 року

Відділ економіки 
Святошинської районної 
в м.Києві державної 
адміністрації

451-15-39
450-07-19

16. Програма інвестиційної 
діяльності 
Святошинського 
району на період до 
2025 року

Громадські обговорення Перший 
квартал 2014 
року

Відділ економіки 
Святошинської районної 
в м.Києві державної 
адміністрації, комітет з 
питань промисловості, 
підприємництва та 
торгівлі Громадської 
ради при Святошинській 
районній в м.Києві 
державній адміністрації

424-12-69

Сфера фінансів
17.

Про показники 
бюджету міста Києва 
по Святошинському 
району на 2014 рік

Проведення круглого 
столу

1 квартал 2014 
року

Заступник голови 
Святошинської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації - Шквара 
О.М., начальник 
фінансового управління 
Святошинської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації - 
Галабудська Т.М.

424-33-09

18 Пропозиції щодо 
формування 
бюджетного запиту на 
2015 рік

Проведення круглого 
столу

4 квартал 2014 
року

Заступник голови 
Святошинської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації - Шквара 
О.М., начальник 
фінансового управління 
Святошинської районної 
в місті Києві державної

424-33-08



адміністрації - 
Галабудська Т.М.

Сфера соціального захисту та питань праці

19. Обговорення 3 
керівниками ринкової 
мережі плану заходів 
щодо роботи у весняно- 
літній період 2014р.

Інформування, 
роз’яснення щодо правил 
роботи ринків та їх 
прийомки до роботи

Протягом 
січня-червня 
2014 року

Відділ торгівлі, 
споживчого ринку та 
підприємництва

Начальник відділу 
торгівлі, споживчого 
ринку та 
підприємництва 
Бєлоусова Алла 
Володимирівна 
тел.424-02-66

20. Обговорення 3 
керівниками ринкової 
мережі плану заходів 
щодо роботи у осінньо- 
зимовий період 2014р

Інформування, 
роз’яснення щодо правил 
роботи ринків та їх 
прийомки до роботи

Протягом 
серпня-вересня 
2014 року

Відділ торгівлі, 
споживчого ринку та 
підприємництва

Начальник відділу 
торгівлі, споживчого 
ринку та 
підприємництва 
Бєлоусова Алла 
Володимирівна 
тел.424-02-66

21. Обговорення із 
громадськістю питань 
щодо підняття якості 
проведення ярмаркових 
заходів

Інформування мешканців 
району

Протягом 2014 
року

Відділ торгівлі, 
споживчого ринку та 
підприємництва

Начальник відділу 
торгівлі, споживчого 
ринку та 
підприємництва 
Бєлоусова Алла 
Володимирівна 
тел.424-02-66

22. Залучення підприємців 
та їх громадських 
об*єднань з проблемних 
питань започаткування 
бізнесу, напрацювання 
пропозицій щодо їх 
вирішення

Проведення круглих 
столів

Протягом 2014 
року

Відділ торгівлі, 
споживчого ринку та 
підприємництва

Начальник відділу 
торгівлі, споживчого 
ринку та 
підприємництва 
Бєлоусова Алла 
Володимирівна 
тел.424-02-66



23. Обговорення із 
громадськістю питань 
щодо розміщення 
сезонної торгівлі.

Проведення зустрічі 3 
мешканцями району

Протягом 
першого 
кварталу 2014 
року

Відділ торгівлі, 
споживчого ринку та 
підприємництва

Начальник відділу 
торгівлі, споживчого 
ринку та 
підприємництва 
Бєлоусова Алла 
Володимирівна 
тел.424-02-66

24. Обговорення із 
підприємцями питання 
заборони продажу 
спиртними напоями біля 
шкіл

Інформування, 
роз*яснення щодо 
заборони торгівлі 
спиртними напоями біля 
шкіл

Протягом 2014 
року

Відділ торгівлі, 
споживчого ринку та 
підприємництва

Начальник відділу 
торгівлі, споживчого 
ринку та 
підприємництва 
Бєлоусова Алла 
Володимирівна 
тел.424-02-66

25. Обговорення із 
підприємцями питання 
заборони торгівлі 
спиртними напоями 
особам які не досягли 18 
років

Інформування, 
роз*яснення ЩОДО 

заборони продажу 
спиртних напоїв особам 
які не досягли 18 років

Протягом 2014 
року

Відділ торгівлі, 
споживчого ринку та 
підприємництва

Начальник відділу 
торгівлі, споживчого 
ринку та 
підприємництва 
Бєлоусова Алла 
Володимирівна 
тел.424-02-66

26. Обговорення із 
мешканцями району 
питання стихійної 
торгівлі.

Інформування, 
роз*яснення про загрозу 
купівлі продукції яка не 
пройшла ветеринарну 
перевірку.

Протягом 2014 
року

/ ....................................

Відділ торгівлі, 
споживчого ринку та 
підприємництва

Начальник відділу 
торгівлі, споживчого 
ринку та 
підприємництва 
Бєлоусова Алла 
Володимирівна 
тел.424-02-66

Керівник апарату М.Пашинський

Яковенко Л.І.

45°-28-20Є # '


