
о р і є н т о в н и й  п л а н
проведення консультацій з громадськістю 

на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Г олова
р а й о щ ^ й  місті 
дер)

оку

№ Питання або проект 
нормативно-правового акта

Захід, що 
проводитиметься у 

рамках консультацій з 
громадськістю*

Строк
проведення

консультацій

Соціальні групи населення та 
заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія 
рішення, що буде прийняте за 

результатами консультацій

Контактні дані 
особи/структурного підрозділу, 
відповідального за проведення 
консультацій (телефон, e-mail)

1 2 3 4 5 6
1 Про оформлення муралу, 

присвяченого Василю 
Стусу, на стіні будинку 
(бульвар Академіка 
Вернадського, 61), де 
встановлено меморіальну 
дошку видатному українцю

Зустріч 3 
громадськістю

Червень- 
серпень 2017

Мешканці Святошинського 
району

Відділ культури та охорони 
культурної спадщини 
Трусова Ірина Вікторівна 
424-84-15; kultura- 
112(2),ukr.net

2 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
19.10.2016 № 744  «Про 
зменшення фінансового 
навантаження на 
споживачів щодо оплати 
послуги з централізованого

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у

Січень 
2017 року

Мешканці Святошинського 
району

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, заступник 
начальника управління з 
житлових субсидій та пільг 
Кравченко Галина Ю ріївна 
405-73-13



опалення шляхом 
створення умов для 
отримання розстрочки на 
оплату послуги з 
централізованого 
опалення»

громадській
приймальні

3 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
08.08.2016 № 540 «Деякі 
питання надання пільг і 
житлових субсидій 
населенню на придбання 
твердого палива і 
скрапленого газу»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Січень 
2017 року

Мешканці Святошинського 
району

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, заступник 
начальника управління з 
житлових субсидій та пільг 
Кравченко Галина Ю ріївна 
405-73-13

4 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
08.09.2016 № 635  «Про 
внесення змін до 
Положення про порядок 
призначення та надання 
населенню субсидій для 
відшкодування витрат на 
оплату житлово- 
комунальних послуг, 
придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Січень 
2017 року

Мешканці
Святошинського району

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, заступник 
начальника управління з 
житлових субсидій та пільг 
Кравченко Галина Ю ріївна 
405-73-13

5 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
19.10.2016 №  719 «Питання 
забезпечення житлом сімей 
загиблих
військовослужбовців, які 
брали безпосередню участь

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у

Лютий 
2017 року

Члени сімей загиблих 
військовослужбовців, які 
брали безпосередню 
участь в
антитерористичній 
операції, а також інваліди 
І-ІІ групи з числа

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
адресних допомог, гарантій 
та компенсацій 
Степанушко Світлана 
Анатоліївна



в антитерористичній 
операції, а також інвалідів 
І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які 
брали безпосередню участь 
в зазначеній операції, та 
потребують поліпшення 
житлових умов»

громадській
приймальні

військовослужбовців, які 
брали безпосередню 
участь в зазначеній 
операції, та члени їх сімей

405-92-74

6 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
08.06.2016 № 352  «Про 
внесення змін до постанови 
Кабінету
Міністрів України від 
01.жовтня2014 р. № 509»

Проведення 
інформаційно- 
роз ’ яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Березень 
2017 року

Внутрішньо переміщені 
особи з тимчасово 
окупованої території 
України та районів 
проведення 
антитерористичної 
операції»

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
по призначенню допомог 
Добривечір Світлана 
Василівна 
405-92-74

7 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
08.06.2016 № 365  «Деякі 
питання здійснення 
соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним 
особам»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Березень 
2017 року

Внутрішньо переміщені 
особи з тимчасово 
окупованої території 
України та районів 
проведення 
антитерористичної 
операції»

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
по призначенню допомог 
Добривечір Світлана 
Василівна 
405-92-74

8
Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 
22.07.2016 № 517-р «Про 
затвердження плану 
невідкладних заходів щодо 
погашення заборгованості 
із виплати заробітної 
плати»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Квітень 
2017 року

Мешканці району, 
керівники підприємств, 
установ

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
праці та зайнятості 
Якубенко Валентина 
Василівна 
274-18-81



9 Закон України від 
02.02.2016 № 9 6 5 -V III 
«Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо гарантій соціального 
захисту деяких категорій 
осіб із числа учасників 
антитерористичної 
операції»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Травень 
2017 року

Учасники
антитерористичної
операції.

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
по обслуговуванню інвалідів, 
ветеранів війни, праці 
Десятко Олена Іванівна 
405-92-73

10 Закон України від 
24.12.2015 № 921 -V III 
«Про внесення змін до 
деяких законів України 
щодо посилення гарантій 
дотримання прав і свобод 
внутрішньо переміщених 
осіб»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Травень 
2017 року

Внутрішньо переміщені 
особи з тимчасово 
окупованої території 
України та районів 
проведення 
антитерористичної 
операції»

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
по призначенню допомог 
Добривечір Світлана 
Василівна 
405-92-64

12 Рішення Київради від 
15.09.2016 № 14/1018 «Про 
внесення змін до рішення 
Київської міської ради 
від 09 жовтня 
2014 року № 271/271 «Про 
надання додаткових пільг 
та гарантій учасникам 
антитерористичної операції 
та членам їх сімей»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Червень 
2017 року

Учасники
антитерористичної операції 
га члени їх сімей

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
комплексної програми 
«Турбота»
Пухляк Вікторія М иколаївна 
405-92-60

13 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
08.08.2016 № 510  «Про 
внесення змін до Порядку 
використання коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті на

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у

Липень 
2017 року

Учасники
антитерористичної операції

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, завідувач сектору 
забезпечення санаторно- 
курортного лікування 
Ш арапанюк Людмила 
Василівна



забезпечення постраждалих 
учасників
антитерористичної операції
санаторно-курортним
лікуванням»

громадській
приймальні

405-92-58

14 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
08.08.2016 № 508  «Про 
внесення змін до пункту 8 
Порядку виплати 
одноразової грошової 
допомоги особам, які 
отримали легкі тілесні 
ушкодження, побої, 
мордування під час участі у 
масових акціях 
громадського протесту, що 
відбулися у період з 21 
листопада 2013 р. по 21 
лютого 2014 року»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Серпень 
2017 року

Особи, які отримали легкі 
гілесні ушкодження, побої, 
мордування під час участі у 
масових акціях 
громадського протесту, що 
відбулися у період з 21 
листопада 2013 р. по 21 
лютого 2014 року

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
комплексної програми 
«Турбота»
Пухляк Вікторія М иколаївна 
405-92-60

15 Закон України від 
04.02.2016 № 9 9 0 -V III 
«Про внесення змін до 
Цивільного процесуального 
кодексу України щодо 
встановлення факту 
народження або смерті 
особи на тимчасово 
окупованій території 
України»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Вересень 
2017 року

Внутрішньо переміщені 
особи з тимчасово 
окупованої території 
України та районів 
проведення 
антитерористичної 
операції»

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
по призначенню допомог 
Добривечір Світлана 
Василівна 
405-92-64

16 Закон України від 
26.01.2016 № 9 3 6 -V III 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо посилення

Проведення 
інформаційно- 
роз ’ яснювал ьної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на

Жовтень 
2017 року

Мешканці району Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
соціальної підтримки сімей 
Маршук Владислава



соціального захисту дітей 
та підтримки сімей з 
дітьми»

особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Павлівна
274-18-99

17 Закон України від 
02.02.2016 № 9 6 7 -V III 
«Про внесення змін до 
статті 15 Закону України 
«Про статус ветеранів 
війни, гарантій їх 
соціального захисту» щодо 
посилення соціального 
захисту членів сімей 
загиблих»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Листопад 
2017 року

Члени сімей загиблих, які 
брали участь в 
антитерористичній 
операції.

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
адресних допомог, гарантій 
та компенсацій 
Степанушко Світлана 
Анатоліївна 
405-92-74

18 Закон України від 
04.02.2016 № 9 8 7 -V III 
«Про внесення змін до 
Закон України «Про статус 
і соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи шляхом 
надання роз’яснень на 
особистому прийомі 
громадян та у 
громадській 
приймальні

Грудень 
2017 року

Громадяни, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

Управління праці та 
соціального захисту 
населення, начальник відділу 
захисту населення від 
наслідків аварії на ЧАЕС 
Серветнік Анатолій 
Михайлович 
273-55-90

19 Впровадження Закону 
України «Про особливості 
здійснення права власності 
у багатоквартирному 
будинку»

Зустрічі 3 
представниками 
ініціативних груп 
мешканців району, 
проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи, надання 
методичних 
матеріалів мешканцям 
безпосередньо або на 
електронну пошту

Протягом року Представники 
ініціативних груп 
мешканців 
багатоквартирних 
будинків району

Управління житлово- 
комунального господарства 
Дядченко Анастасія Ігорівна 
-  завідувач сектором по 
роботі з ОСББ, Ж БК та 
відомствами 
423-91-31



20 Обговорення актуальності 
та переваг створення ОСББ

Збори, зустрічі 
(наради)з 
громадськістю, 
конференції, 
електронні 
консультації (на 
офіційному веб-сайті 
РДА)

Протягом року Мешканці району Управління житлово- 
комунального господарства 
Дядченко Анастасія Ігорівна 
-  завідувач сектором по 
роботі з ОСББ, ЖБК та 
відомствами 
423-91-31

21 Про роз’яснення Урядової 
програми з 
енергоефективності, так 
звані «теплі» кредити, 
відповідно до постанови 
Кабінету М іністрів України 
від 08.04.2015 №  231 «Про 
внесення змін до постанови 
КМУ від 01.03.2010 №  243»

Збори, зустрічі 
(наради) з 
громадськістю, 
конференції, 
електронні
консультації (на 
офіційному веб-сайті 
РДА)

Протягом року Представники ОСББ, ЖБК 
та ТОВ «ГВП-БУД», 
«Укргазбанк», 
«Енергооберіг», «Центр 
енергоефективності» 
енергозбереження та 
впровадження 
енергоефективних заходів 
у багатоквартирних 
будинках

Управління житлово- 
комунального господарства 
Ш евчук Олеся М иколаївна -  
головний спеціаліст сектору 
по роботі з ОСББ, Ж БК та 
відомствами 
423-89-95

22 Консультації з питань 
захисту прав дітей

Збори, зустрічі 
(наради), електронні 
консультації

Протягом року Мешканці району Служба у справах дітей 
Топоренко Світлана 
Анатоліївна 
407-25-70
ББО-зууаїозЬіпГа), ukr.net

23 Розгляд актуальних питань 
розвитку Святошинського 
району м. Києва за участю 
громадської ради при 
Святошинській районній в 
місті Києві державній 
адміністрації

Засідання громадської 
ради

Протягом року Члени громадської ради, 
керівництво 
райдержадміністрації, 
мешканці району

Відділ з питань внутрішньої
політики та зв’язків з
громадськістю -  Романенко
Ірина Олексіївна -  начальник
відділу
424-02-58
8гба(й),meta.ua,
ууроПгба 1 ( а ) , ukr.net

24 Виконання Закону України 
«Про органи 
самоорганізації населення». 
Створення органів

Зустрічі 3 
представниками 
ініціативних груп 
мешканців району

Постійно Представники 
ініціативних груп 
мешканців району

Відділ з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з 
громадськістю -  
Романенко Ірина Олексіївна



самоорганізації населення 
(мікрорайонних, 
квартальних, вуличних, 
будинкових) 
Святошинського району

-  начальник відділу 
424-02-58 
5 х А а ( а ) , meta.ua, 
ууооНгбаІ ( а ) , ukr.net

25 Про роз’яснення Закону 
України «Про 
загальнообов’язкове 
державне пенсійне 
страхування»

Зустрічі, семінари, 
тренінги, консультації 
щодо «Школи 
майбутнього 
пенсіонера»

Протягом року Трудові колективи 
підприємств, установ та 
організацій

Правобережне об’єднане 
управління ПФ 
Чугаєва Ірина
Володимирівна -  начальник 
відділу організаційно- 
інформаційної роботи 
тел. 200-89-88

26 Обговорення проекту 
Програми соціально- 
економічного розвитку 
району на 2018 рік

Підготовка проекту 
Програми соціально- 
економічного 
розвитку району на 
2018 рік

Липень- 
серпень 2017 

року

Керівництво району, 
громадська рада при 
Святошинській районній в 
місті Києві державній 
адміністрації, депутати 
Київради, громадськість

Відділ економіки, 
підприємництва та торгівлі -  
Бєлоусова
Алла Володимирівна 
450-06-91

27 Обговорення з керівниками 
ринкової мережі плану 
заходів щодо роботи у 
весняно-літній період 2017 
року

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

Січень-червень 
2017 року

Керівники ринкової 
мережі

Відділ економіки, 
підприємництва та торгівлі -  
Бєлоусова
Алла Володимирівна 
450-06-91

28 Обговорення з керівниками 
ринкової мережі плану 
заходів щодо роботи у 
осінньо-зимовий період 
2017-2018рр.

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

Серпень- 
вересень 2017 

року

Керівники ринкової 
мережі

Відділ економіки, 
підприємництва та торгівлі -  
Бєлоусова
Алла Володимирівна 
450-06-91

29 Обговорення із 
громадськістю питань щодо 
підняття якості проведення 
ярмаркових заходів

Інформування 
мешканців району

Протягом 2017 
року

Громадськість району. 
Мешканці мікрорайонів

Відділ економіки, 
підприємництва та торгівлі -  
Бєлоусова
Алла Володимирівна 
450-06-91



зо Обговорення із 
громадськістю питань щодо 
розміщення сезонної 
торгівлі

Зустрічі 3 
мешканцями району

Протягом 
першого 

кварталу 2017 
року

Г ромадськість району. 
Мешканці мікрорайонів

Відділ економіки, 
підприємництва та торгівлі -  
Бєлоусова
Алла Володимирівна 
450-06-91

31 Релігія. Стан
міжконфесійних відносин.

Засідання Не рідше 
одного разу на 

квартал

Члени М іжконфесійної 
духовної Ради Церков і 
релігійних організацій при 
Святошинській районній в 
місті Києві державній 
адміністрації, релігійні 
організації та громади 
району

Відділ з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з 
громадськістю -  Романенко 
Ірина Олексіївна -  начальник 
відділу 
т. 424-02-58

32 Виконання Рішення 
Київської міської ради від 
22.05.2013 № 338/9395 
«Про утворення Центрів 
надання адміністративних 
послуг у місті Києві» (із 
змінами)

Інформування,
роз’яснення

Постійно Адміністратори відділу 
(Центру) надання 
адміністративних послуг, 
мешканці
Святошинського району

Відділ (Центр) надання 
адміністративних послуг -  
начальник відділу (Центру) -  
Пургіна Олена Валеріївна 
424-15-98

33 Залучення жителів міста 
Києва до участі у 
бюджетному процесі у 
рамках громадського 
бюджету (бюджет участі)

Збори, зустрічі 
(наради),

Протягом року Члени комісії з питань 
громадського бюджету 
(бюджет участі) міста 
Києва, жителі 
Святошинського району 
міста Києва

Фінансове управління -  
Дорош Ігор Павлович -  
начальник управління 
424-33-08

Керівник апарату

Начальник відділу з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю  
Романенко Ірина Олексіївна.
424 - 02-58  - і

О. Михайлов


