
Інформація 

про заходи з проведення консультацій з громадськістю, заплановані на лютий 2014 року 

 

Питання (проект рішення), яке 

планується винести на 

обговорення 

 

Заходи, які заплановані в рамках 

обговорення 

 

Орієнтовні дати 

проведення заходів 

 

ПІБ, посада, контактні дані 

відповідальної особи 

 

Виконання Закону України «Про 

об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» 

 

Зустріч з представниками 

ініціативних груп щодо створення 

ОСББ (КП «Дирекція з утримання 

та обслуговування житлового 

фонду Святошинського району 

міста Києва») 

 

15.02.2014 

20.02.2014 

 

Товстюк Валерій Павлович – 

начальник Консультаційного центру 

щодо створення ОСББ 

402-08-06 

 

Виконання Закону України «Про 

органи самоорганізації 

населення» Створення органів 

самоорганізації населення 

(мікрорайонних, квартальних, 

вуличних, будинкових 

Святошинського району) 

 

Зустрічі з представниками 

ініціативних груп мешканців 

району 

 

Щосереди 

 

Романенко Ірина Олексіївна – 

начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

районної державної адміністрації 

424-02-58 

 

Питання використання землі у 

Святошинському районі та 

повноти надходжень плати за 

землю до бюджету м. Києва 

 

Засідання комісії з питань 

виконання зобов’язання перед 

бюджетом, охорони праці та 

своєчасної і не нижче визначеного 

державою мінімального розміру 

оплати праці, використання та 

охорони земель, інших природних 

ресурсів 

07.02.2014 

14.02.2014 

21.02.2014 

28.02.2014 

 

Бондар Юрій Іванович – голова 

Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова комісії 

т. 424-30-06 

 



 

Додержання вимог 

законодавства в сфері оплати 

праці, в тому числі погашення 

заборгованості по виплаті 

заробітної плати 

 

Засідання комісії з питань 

виконання зобов’язання перед 

бюджетом, охорони праці та 

своєчасної і не нижче визначеного 

державою мінімального розміру 

оплати праці, використання та 

охорони земель, інших природних 

ресурсів 

 

05.02.2014 

12.02.2014 

19.02.2014 

26.02.2014 

 

Бондар Юрій Іванович – голова 

Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова комісії 

т. 424-30-06 

 

Про розгляд та опрацювання 

проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Методики обліку 

перевезень пільгових категорій 

громадян» 

Вивчення думки осіб, що мають 

пільги, з питання перевезень 

пільгових категорій громадян, 

визначених проектом постанови 

Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Методики обліку 

перевезень пільгових категорій 

громадян» 

 

Протягом 

місяця 

 

Заступник начальника управління з 

питань житлових субсидій та пільг 

Кравченко Галина Юріївна 

тел. 405-73-13 

 

Начальник відділу 

по обслуговуванню інвалідів, ветеранів 

війни, праці 

Десятко Олена Іванівна 

тел. 405-92-73 

 

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 

 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

надання матеріальної допомоги 

окремим категоріям киян для 

сплати членських внесків до 

лікарняної каси, а саме: особам, які 

мають статус учасника бойових дій 

в Афганістані; громадянам, які 

постраждали внаслідок 

Протягом 

місяця 

 

Начальник відділу 

адресних допомог, гарантій та 

компенсацій 

Степанушко Світлана Анатоліївна 

тел. 405-92-65 

 



Чорнобильської катастрофи та 

породіллям 

 

Впровадження пілотного 

проекту системи «Картка 

Киянина» 

 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

впровадження пілотного проекту 

системи «Картка Киянина» на 

прийомі та по телефону «гарячої 

лінії» в громадській приймальні 

управління 

 

Протягом 

місяця 

 

Будченко Тетяна Олександрівна – 

начальник відділу комплексної 

програми «Турбота» управління праці 

та соціального захисту населення 

Святошинського району 

тел. 405-92-60 

 

Закон України від 05.07.2012 

№ 5067-VI «Про зайнятість 

населення» 

 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи стосовно 

основних положень Закону України 

серед працівників управління, 

територіального центру соціального 

обслуговування та його 

структурних підрозділів, мешканці 

району, представників підприємств 

 

Протягом 

місяця 

 

Горбаченко Наталія Миколаївна –  

заступник начальника управління з 

питань праці та зайнятості управління 

праці та соціального захисту населення 

Святошинського району 

тел. 405-92-57 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 15.10.2012 

№ 1008 «Про затвердження 

Програми сприяння зайнятості 

населення та стимулювання 

створення нових робочих місць 

на період до 2017 року» 

 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи стосовно 

основних завдань Програми серед 

працівників управління, 

територіального центру соціального 

обслуговування та його 

структурних підрозділів, мешканці 

району, представників підприємств 

 

Протягом 

місяця 

 

Горбаченко Наталія Миколаївна –  

заступник начальника управління з 

питань праці та зайнятості управління 

праці та соціального захисту населення 

Святошинського району 

тел. 405-92-57 

 



Роз’яснення норм Закону 

України «Про заходи 

законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної 

системи» 

 

Зустрічі в трудових колективах - 

організаціях та проведення 

консультацій, роз’яснення щодо 

змісту та норм Закону, узагальнення 

та аналіз результатів консультацій 

 

19.02.2014 

о 10.00 

 

Дзядевич Лариса Вікторівна – 

начальник управління Пенсійного 

фонду України в Святошинському 

районі міста Києва 

Васильєва Т.В. – начальник відділу 

призначення та перерахунку спец 

пенсій управління Пенсійного фонду 

України в Святошинському районі 

міста Києва 

Сторчоус В.В. – начальник відділу 

первинного призначення пенсій та 

спеціальної допомоги управління ПФУ 

в Святошинському районі міста Києва 

Чехова Л.М. –  начальник відділу 

призначення та перерахунків спец. 

пенсій управління ПФУ в 

Святошинському районі міста Києва т. 

273-50-34 

 

Тема: 1. Про забезпечення в 

закладах охорони здоров’я 

Конституційного права 

громадян на звернення. 

2. Стан охорони праці та 

пожежної безпеки в закладах 

охорони здоров’я. 

 

Апаратна нарада 
05.02.2014 

 

Трушкіна Людмила Іванівна, 

начальник управління охорони 

здоров’я Святошинського району 

м. Києва 

450-93-24 

 



Тема: Підсумки роботи закладів 

охорони здоров’я 

Святошинського району та 

амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини за 2013 рік. 

 

Медична рада 
21.02.2014 

 

Трушкіна Людмила Іванівна, 

начальник управління охорони 

здоров’я Святошинського району 

м. Києва 

450-93-24 

 

 

 

Керівник апарату                                                                              М.В. Пашинський 

 

 

І.О.Романенко 424 02 58 

Л. Швець 450 28 20 

 


