
             

Інформація  

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  

про стан виконання у першому півріччі 2015 року Плану дій з реалізації Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2015 році  

в Святошинському районі міста Києва  

 

П. 1. Здійснення процедури з формування нового складу Громадської ради при виконавчому 

органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) відповідно до 

чинного законодавства 

- з 23 березня по 03 квітня 2015 року працівниками відділу з питань внутрішньої 

політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації проводився прийом 

документів від представників  інститутів громадянського суспільства для участі в 

ініціативній групі по підготовці установчих зборів з обрання громадської ради; 

- 16 квітня 2015 року, пройшов інформаційно-установчий «круглий стіл» за участю 23 

представників інститутів громадянського суспільства, які виявили бажання увійти до складу 

ініціативної групи, в ході якого було обрано склад ініціативної групи у кількості 11 осіб 

представників інститутів громадянського суспільства та в тому числі представника 

Святошинської РДА (розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 13.05.2015 № 294); 

- 12 травня 2015 року відбулося перше засідання ініціативної групи по підготовці 

установчих зборів з обрання громадської ради при Святошинській районній в місті Києві 

державній адміністрації; 

- 16 червня 2015 року пройшло друге засідання ініціативної групи, під час якого члени 

ініціативної групи опрацювали всі пакети поданих документів, які передбачені постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №234 „Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 5 листопада 2008 №976 і від 3 листопада 2010 №996”, що надійшли від 

представників інститутів громадянського суспільства. За результатами перевірки документів, 

поданих ІГС, встановленим Типовим положенням вимогам даної постанови, ініціативна 

група склала список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в 

установчих зборах та список представників інститутів громадянського суспільства, яким 

буде повідомлено про необхідне доопрацювання та усунення недоліків в поданих пакетах 

документів; 

- 01 липня на третьому, останньому засіданні ініціативної групи, будуть остаточно 

затверджені списки учасників інститутів громадянського суспільства які будуть приймати 

участь в установчих зборах.  

 09 липня 2015 року відбудуться установчі збори з обрання складу громадської ради 

при Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

П. 2. Проведення семінарів, засідань за «круглим столом» з впровадження Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» за участю керівників структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представників 

районних в місті Києві державних адміністрацій, членів Громадської ради при виконавчому 

органі Київради (Київській міській державній адміністрації), голів громадських рад при 

районних в місті Києві державних адміністрацій 

- впродовж першого півріччя 2015 року управлінням охорони здоров’я та 

підпорядкованими закладами охорони здоров’я проводилася робота з реалізації Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий уряд», шляхом проведення медичних рад при управлінні охорони 

здоров’я, тематичних нарад в управлінні та підпорядкованих комунальних некомерційних 

підприємствах (КНП), розміщення інформаційних повідомлень на офіційному веб-порталі 

Святошинської райдержадміністрації. В усіх підпорядкованих КНП розміщено інформаційні 

стенди для відвідувачів; 

- в закладах культури проведено: 
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1. круглий стіл «Об’єднання територіальних громад: права і 

повноваження» за участю юристів Святошинського районного управління юстиції у 

м. Києві (Центральна районна бібліотека ЦБС «Свічадо», лютий); 

2. круглий стіл «Довідкове бюро з питань соціального захисту переселенців та учасників 

АТО» за участю юристів Святошинського районного управління юстиції у м. Києві 

(Центральна районна бібліотека ЦБС «Свічадо», березень); 

3. консультація юристів Святошинського районного управління юстиції у м. Києві щодо 

дотримання прав дитини та кримінальної відповідальності неповнолітніх (Центральна 

районна бібліотека ЦБС «Свічадо», квітень); 

4. консультація юристів Святошинського районного управління юстиції у м. Києві щодо 

роз’яснення основних положень Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їх символіки» (Центральна районна бібліотека ЦБС «Свічадо», травень); 

5. день інформації «Європейський вектор розвитку України» (бібліотека ім. О. Герцена 

ЦБС «Свічадо», травень); 

6. день інформування «Політика і політики в дзеркалі періодичних видань» (Центральна 

районна бібліотека ЦБС «Свічадо», червень); 

- відділом з питань охорони праці протягом звітного періоду було організовано та 

проведено 12 заходів (семінари, засідання за «круглим столом», наради) з питань дотримання 

вимог законодавства з охорони праці та про систему управління охороною праці на 

підприємствах; 

- з метою реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» службою у справах 

дітей проведено тематичні наради, розміщено інформаційні повідомлення на офіційному 

веб-сайті Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та інформаційні 

стенди для відвідувачів у службі; 

- управлінням освіти, молоді та спорту проводились «круглі столи», зустрічі з 

молоддю Святошинського району з метою залучення їх до спортивно-масового життя району 

та міста; 

- управлінням праці та соціального захисту населення Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації організовано та проведено: 

1. 03.04.2015 семінар для керівників громадських організацій району щодо Стратегії 

гендерних перетворень і їх ролі в різних сферах життя місцевої громади; 

2. 06.04.2015 та 05.05.2015 робоча нарада з представниками служби у справах дітей, 

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центру у справах сім’ї та жінок 

«Родинний дім», РУ ГУ МВС щодо відпрацювання механізму взаємодії суб’єктів 

соціальної роботи з питань попередження насильства в сім’ї; 

3. 15.05.2015 круглий стіл на тему: «Прийомна сім’я – це для мене» за участю батьків – 

вихователів прийомних сімей та ДБСТ Святошинського району міста Києва; 

4. 12.06.2015 виїзний семінар – практикум «Розвиток сімейних форм виховання дітей у 

Святошинському районі міста Києва. Досвід і перспективи» за участю батьків – 

вихователів прийомних сімей та ДБСТ, а також кандидатів в батьки – вихователі 

прийомних сімей та ДБСТ; 

5. 24.06.2015 круглий стіл «Аналіз ефективності забезпечення конституційних прав 

учасників АТО та членів їх сімей; 

6. 25.06.2015 для громадян похилого віку до Дня Конституції у відділенні соціально-

побутової адаптації проведено захід на тему «Конституція України, як основний закон 

прав і свободи людини»; 

З метою інформування мешканців району щодо спрощеного порядку надання 

субсидій управлінням праці та соціального захисту населення проводиться широка 

інформаційно-роз’яснювальна робота щодо удосконалення порядку надання житлових 

субсидій. Працюють телефони «гарячої лінії», за якими мешканці району отримують 

консультації стосовно оформлення субсидій за спрощеним порядком. 
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Також, на офіційному веб-сайті розміщена інформація стосовно дії постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106, інструкції про порядок заповнення бланків 

Заяви та Декларації, зразки заповнених бланків заяви та декларації. 

 

П. 3. Проведення публічних консультацій з громадськістю з актуальних питань соціально-

економічного та гуманітарного розвитку міста Києва 

З урахуванням пропозицій громадськості та структурних підрозділів Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації в грудні 2014 року розроблений та 

затверджений орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік. 

Щомісячно відбувається планування проведення консультацій з громадськістю, а 

щоквартально надається звіт про їх проведення, в тому числі з актуальних питань соціально-

економічного та гуманітарного розвитку, до Департаменту суспільних комунікацій КМДА. 

 

П. 4. Забезпечення координаційної роботи з консультативно-дорадчими органами при 

Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 

 При Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації функціонує 36 

консультативно-дорадчих органів різного спрямування. Протягом звітного періоду 

забезпечувалось проведення консультативно-дорадчими органами нарад, семінарів, «круглих 

столів», акцій тощо із залученням інститутів громадянського суспільства та громадськості.  

 

П. 6. Наявність інформації від структурних підрозділів на веб-сайті щодо переліку послуг, 

що надаються громадянам, та роз’яснення стосовно їх отримання, у т.ч. зразки документів, 

рекомендації громадянам щодо покрокових дій у вирішенні особистих питань, дні 

консультацій, а також сторінки громадських зауважень, ініціатив та однозначних відповідей 

на зазначені звернення громадян щодо їх врахування 

На офіційному веб-сайті Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації розміщено інформацію про організаційну структуру, функції, повноваження, 

основні завдання, напрями діяльності та перелік послуг структурних підрозділів 

райдержадміністрації, місце знаходження, поштові адреси, номери засобів зв`язку, адреси 

електронної пошти та веб-сайтів, прізвище, ім`я та по батькові, керівників та їх заступників, 

графіки роботи тощо. 

Управлінням освіти, молоді та спорту на офіційному веб-сайті 

(http://svyatoshinruo.kiev.ua) оприлюднено перелік структурних підрозділів, фахівців із 

напрямків діяльності з контактними телефонами. Також на веб-порталі РУОМС наявна 

форма зворотного зв’язку, яка створена з метою оперативного надання інформації 

мешканцям району «он-лайн». Фахівцями управління освіти молоді та спорту постійно 

надаються для розміщення на сайті зразки документів та рекомендації щодо їх заповнення; 

створено розділ «Батькам», в якому наявні актуальні матеріали галузі, новини 

життєдіяльності шкіл, зміни в законодавстві тощо.  

З 03.06.2015 року створено сторінку в соціальній мережі Facebook 

(https://www.facebook.com/svruo) з метою інформування мешканців району про події та 

доведення важливої інформації, що відбувається в галузі «Освіта».   

З метою координації дій структурних підрозділів Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації, установ, організацій громадських та благодійних організацій 

для забезпечення потреб сімей, члени яких є учасниками антитерористичної операції та 

сімей переміщених із зони проведення антитерористичної операції, розпорядженням 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.09.2014 № 580 створена 

Міжвідомча координаційна комісія. 

З метою інформування бійців АТО, які перебувають під час ротації в місті Києві, та 

членів їх сімей проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота, а саме: текстові 

матеріали («дорожні карти») про права, гарантії та процедури реалізації таких прав учасників 

антитерористичної операції і членів їх сімей розміщені на стендах оголошень, в громадській 

приймальні та у місцях прийому громадян в управлінні праці та соціального захисту 

населення, та в житлово-експлуатаційних організаціях району. 

http://svyatoshinruo.kiev.ua/
https://www.facebook.com/svruo
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Крім того, дані матеріали розміщені на офіційному веб-сайті Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації в банері «Соціальні гарантії для 

військовослужбовців-учасників АТО» та систематично публікуються в рубриці «Новини». 

 

П. 8. Висвітлення інформації про виконання Плану дій із впровадження Ініціативи 

«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках у Святошинському районі міста Києва на 

субвеб-сторінці Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у складі 

офіційного Інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації 

Головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації було 

затверджено районний План дій з реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 

Святошинському районі міста Києва на 2015 рік від 05.02.2015 та розміщено на офіційному 

веб-сайті району. 

Також, Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією на 

офіційному веб-сайті розміщено розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 

№ 201-р «Про затвердження Плану заходів з інформаційного супроводження реалізації 

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні у 2015 році» і власне сам План.  

У липні 2015 року буде розміщено інформацію про стан виконання Плану дій з 

реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2015 році в Святошинському районі 

міста Києва за перше півріччя 2015 року. 

 

П. 9. Здійснення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з 

питань взаємодії з громадськістю у процесі формування та реалізації державної і 

регіональної політики 

14 травня 2015 року Київським міським центром перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій (далі Центром) було проведено тематичний 

короткостроковий семінар: «Взаємодія органів державної влади та громадянського 

суспільства», у якому брали участь державні службовці Святошинської районної державної 

адміністрації.  

Також, 22 червня 2015 року Центром було проведено тематичний короткостроковий 

семінар (тренінг): «Лідерство як основа професійної освіти». 

 

П. 10. Виконання заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-

2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року 

№ 1240 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

25 квітня 2012 року № 325 

З метою вжиття заходів спрямованих на виконання Державної програми щодо 

запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.11.2011 № 1240, в приміщенні Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації (сесійна зала) 22.01.2015 о 15.00 годині позаштатним 

викладачем Київського міського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій Єременко Сергієм Петровичем, було проведено семінар 

на тему: «Запобігання та протидія корупції в органах державної влади».  

Відповідно до частини 6 статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» та Постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року №706 

працівниками сектору взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення 

корупції протягом квітня 2015 року, було здійснено перевірку фактів своєчасності подання 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також 

наявності конфлікту інтересів. 

В структурних підрозділах районної державної адміністрації розроблені та затверджені 

плани заходів щодо дотримання та виконання вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» на 2015 рік.  
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Серед державних службовців проводиться робота щодо реалізації 

державної політики, визначеної в Законах України «Про запобігання корупції», «Про 

державну службу», а також в інших нормативно-правових актах, спрямованих на подолання 

корупції в Україні. 

 

П. 11. Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян по лінії довіри 

З метою підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності районної влади в 

рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», протягом першого 

півріччя 2015 року продовжено впровадження принципу консультативно-комунікативної 

політики, практику щотижневого особистого прийому громадян та виїзного прийому 

громадян керівництвом районної державної адміністрації, роботу по своєчасному наданню 

відповідей на інформаційні запити мешканців району та функціонування «гарячої 

телефонної лінії».  

 

П. 13. Забезпечення функціонування системи обліку публічної інформації у Святошинській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

З метою підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності районної влади 

та на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента 

України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації», в рамках реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», 

протягом першого півріччя 2015 року забезпечувалось функціонування системи обліку 

публічної інформації шляхом реєстрації запитів у паперовому та електронному вигляді та 

контролювалось їх виконання.  

Також, забезпечувалось постійне інформаційне наповнення офіційного веб-сайту 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.  

На сайті створено ряд рубрик, де розміщені нормативно-правові акти та інформаційні 

матеріали, розміщені банери з корисною для мешканців району та міста інформацією і 

посиланнями на інші веб-сайти центральних органів державної влади.  

 

П. 14. Забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації та 

геоінформаційних даних (в тому числі в електронній формі) 

Рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 №518/10006 затверджено Міську 

цільову програму створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві та Перелік 

територій розробки містобудівної документації. Згідно п.2 даного рішення замовником 

розробки містобудівної документації визначено Департамент містобудування та архітектури 

Київської міської державної адміністрації. 

Доступ до матеріалів містобудівної документації та геопросторових даних території 

міста Києва забезпечений у відповідності до вимог розділу ІІ ст.5 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» шляхом систематичного та оперативного оприлюднення 

інформації «на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет», а саме на офіційному сайті 

Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) в розділах «Містобудівний кадастр» 

(http://kga.gov.ua/mistobudivnij-kadastr) та «Генеральний план» (http://kga.gov.ua/generalnij-

plan).  

Додатково інформуємо, що актуальна інформація щодо містобудівної документації 

публікується за посиланням http://mkk.kga.gov.ua МІАС ЗМД Містобудівний кадастр Києва. 

 

П. 15. Розвиток системи інформаційного забезпечення потреб населення, підприємств, 

установ та організацій Святошинського району міста Києва 

Протягом звітного періоду забезпечувались потреби підприємств, установ та 

організацій Святошинського району щодо впровадження технологій електронного 

урядування та розвитку електронної демократії, а саме: запроваджено запис до електронної 

черги, продовжено користування системою електронного документообігу АСКОД тощо. 

 

http://mkk.kga.gov.ua/
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П. 16. Наявність на веб-сайті Святошинського району рубрики для подання в електронній 

формі та оприлюднення у відкритому доступі декларацій про доходи, майно і витрати 

державних службовців  

На веб-сайті Святошинської районної в місті Києві державної адміінстарції в розділі 

«Інформація» створена рубрика «Подання декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру». 

 

П. 17 Виконання заходів щодо забезпечення реалізації вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги» згідно з планом-графіком, затвердженим головою Київської 

міської державної адміністрації.  

 

П. 18. Забезпечення доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги 

та про суб’єктів надання адміністративних послуг через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг (пілотна версія).   

 

П. 19. Децентралізація повноважень з надання найбільш важливих для громадян 

адміністративних послуг, у тому числі з метою їх надання через центри надання 

адміністративних послуг, зокрема, у сферах: - реєстрації місця проживання (місця 

перебування) особи, оформлення документів, що посвідчують особу, у тому числі для виїзду 

за кордон; - державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців, речових прав, 

об’єднань громадян та актів цивільного стану; - державної реєстрації земельних ділянок, 

внесення та отримання інформації з Державного земельного кадастру; - реєстрації 

автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія 

Відділом (Центром) надання адміністративних послуг Святошинської державної 

адміністрації надається 49 адміністративних послуг, з них: 

- 36 послуг районного рівня; 

- 1 послуга міського рівня; 

- 9 послуг Центральних органів виконавчої влади (2 послуги Держкомзему та 7 

послуг ДМСУ). 

- 3 документа дозвільного характеру.  

З метою регулювання черги впроваджено «електронне керування чергою».  У відділі 

облаштовані 18 робочих місць. Всі робочі місця підключені до  системи «електронна черга» 

та комп’ютерної мережі із виходом до Інтернету (єдина база «Центр надання 

адміністративних послуг міста Києва»). 

На всі адміністративні послуги та для документів дозвільного характеру розроблені та 

затверджені інформаційні та технологічні картки. 

На офіційному веб-сайті Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації розміщена сторінка Центру надання адміністративних послуг з інформацією 

про роботу ЦНАП, його місце знаходження, контактний телефон, ПІБ начальника відділу та 

адміністраторів центру, перелік необхідних документів для отримання адміністративних 

послуг та документів дозвільного характеру. 

З метою децентралізації повноважень з надання найбільш важливих для громадян 

адміністративних послуг, ЦНАП Святошинського району надає послуги у сфері реєстрації 

місця проживання (місця перебування) особи та оформлення документів, що посвідчують 

особу, витяги з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки, 

довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками 

земель. 

Документи для виїзду за кордон на даний час надаються безпосередньо в Державній 

міграційній службі. Державна реєстрація фізичних і юридичних осіб, речових прав та актів 

цивільного стану проводиться реєстраційною службою ГУ юстиції у місті Києві. 
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