
ЗВІТ  

про проведення консультацій з громадськістю  

у першому кварталі 2016 року 

 

№ 

п/

п 

Питання (проект 

рішення) винесені на 

обговорення 

Назва заходу, 

проведеного в рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

обговорення 

Кількість 

учасників 

Обговорен

ня 

Категорія учасників  

обговорення 

Адреса розміщення на 

офіційному сайті органу 

виконавчої влади звіту про 

результати проведення 

обговорення 

Громадські слухання 

 – – – – – – 

Засідання за круглим столом 

1. Євроінтеграція: 

«Німеччина - одна з 

найрозвиненіших країн 

Євросоюзу» 

 Круглий стіл  

 

15.01.2016 75 Старшокласники ЗНЗ № 55 http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

 

2. Організація 

профілактики 

насильства 

 Круглий стіл 28.01.2016 55 Представники Київського 

міського центру сім’ї 

«Родинний дім», управління 

освіти, молоді та спорту, 

соціальні педагоги дошкільних 

та загальноосвітніх закладів 

Святошинського району 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

 

3. Проблеми та 

перспективи розвитку 

спорту та залучення до 

здорового способу 

життя юних 

святошинців 

Круглий стіл 25.02.2016 30 Представники галузі фізичної 

культури і спорту 

Святошинського району 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

 

4. Проведення доглядних 

робіт за зеленими 

насадженнями в Києві 

Круглий стіл 19.02.2016 45 В.о. голови Святошинської 

РДА Пилипчук С.І., доцент 

кафедри ландшафтної 

архітектури та садово-

паркового будівництва 

Науково навчального інституту 

лісового і садово-паркового 

господарства Національного 

Університету біоресурсів і 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  
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http://svyat.kievcity.gov.ua/


природокористування - Кушнір 

А.І., генеральний директор КО 

«Київзеленбуд» Симонов С.А, 

директор КП УЗН 

Святошинського району 

Магалов А.М. разом з 

фахівцями підприємства та 

мешканці району - громадські 

активісти.  

Конференції, форуми 

5. Шляхи економічного 

розвитку в Україні 

Учнівська конференція 19.02.2016 45 Викладачі Міжшкільного 

навчально-виробничого 

комбінату Святошинського 

району, учні 11-х класів 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

 

6. Лікування ішемічної 

хвороби серця 

Лікарська конференція 25.02.2016 65 Лікарі Комунального 

некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 3» 

Святошинського району 

м. Києва 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

 

7. «Міні-модель ООН»  

 

Десята учнівська 

конференція 

 

11.03.2016 45 Надзвичайний і Повноважний 

Посол Сирійської Арабської 

Республіки Мохамед Саід 

Акіль, в.о. директора науково-

методичного центру районного 

управління освіти, молоді та 

спорту Олег Ільюк, 

педагогічний та учнівський 

колектив вчителі 

спеціалізованої школи № 197 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

 

8. Жінки, які створили 

історію України 

 

Конференція 

 

11.03.2016 50 Представники відділу 

соціальної підтримки сім’ї 

управління праці та 

соціального захисту населення 

Святошинської РДА та 

адміністрація, педагоги, 

вихованці, батьки вихованців 

Центру «Десантник». 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  
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Зустрічі з громадськістю, збори 

9. Адаптація у суспільстві 

після участі у бойових 

діях 

Клубні зустрічі Щосереди о 

17.00 

Не 

обмежена 

Воїни, які повертаються із зони 

АТО, члени сімей військових 

та їх друзі 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

10. Імплементація Угоди 

між Україною та США з 

Програми зменшення 

біологічної загрози 

(1993-2020). 

Зустріч 03.02.2016 30 Представники США Джанет 

Рейнолдс - експерт з 

дотримання безпеки у 

професійному середовищі 

медпрацівників, Джастін 

Тайлор - експерт з 

мікробіології та Олена Дищук 

– координатор етапного 

проекту Програми в Україні, 

представники УОЗ 

Святошинського району. 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

11. Організація та 

проведенням ЗНО-2016  

 

Зустріч  04.02.2016 75 Представники батьківської 

громади, керівництво 

районного управління освіти, 

молоді та спорту, представники 

Київського регіонального 

центру оцінювання якості 

освіти та громадської 

організації «Рада батьків міста 

Києва» 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

12. Чому я став 

поліцейським? 

Зустріч 10.02.2016 32 Працівники Центральної 

районної бібліотеки ЦБС 

«Свічадо», учні 10-х класів 

СЗШ № 222 та поліцейські 

восьмої роти третього 

батальйону Управління 

патрульної поліції 

Святошинського району міста 

Києва 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

13. Моя нова поліція: 

громадська підтримка 

реформи національної 

поліції 

 

Зустріч 09.03.2016 28 Працівники бібліотеки ім. 

О.Герцена, учні 10-х класів 

Спеціалізованої школи №185 

ім. В.І.Вернадського та 

патрульних поліцейські 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  
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восьмої роти другого 

батальйону Управління 

патрульної поліції 

Святошинського району міста 

Києва 

14. Моя нова поліція: 

громадська підтримка 

реформи національної 

поліції 

 

Зустріч 11.03.2016 28 Працівники Центральної 

районної бібліотеки ЦБС 

«Свічадо», студенти 104-ї 

групи Вищого професійного 

училища № 33 міста Києва, 

патрульні поліцейські п’ятої 

роти четвертого батальйону 

Управління патрульної поліції 

міста Києва 

http://svyat.kievcity.gov.ua/.  

Інтернет -, відео конференції 

 – – – – – – 

Електронні консультації (обговорення на веб-сайті Святошинської РДА) 

 – – – – – – 

Засідання громадської ради 

15. Обрання голови, 

заступників та секретаря 

громадської ради 

Засідання 15.01.2016 27 Члени громадської ради при 

Святошинській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

16. Обговорення Положення 

про громадську раду та 

склад постійних робочих 

органів - комітетів 

Засідання 28.01.2016 24 Члени громадської ради при 

Святошинській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

17. Розгляд пропозицій до 

плану роботи 

громадської ради на 

поточний рік 

Засідання 04.02.2016 22 Члени громадської ради при 

Святошинській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

18. - про затвердження 

Плану громадської ради 

на 2016 рік;  

- про затвердження 

Регламенту громадської 

Засідання 25.02.2016 20 Члени громадської ради при 

Святошинській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

http://svyat.kievcity.gov.ua/
http://svyat.kievcity.gov.ua/
http://svyat.kievcity.gov.ua/
http://svyat.kievcity.gov.ua/
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ради;  

- про звернення до 

Святошинської РДА 

щодо створення умов 

для роботи громадської 

ради. 

Інші заходи за участю представників громадськості (засідання робочих груп, наради тощо) 

19. «Законодавче 

регулювання 

запобігання корупції в 

органах влади. Закон 

України «Про 

запобігання корупції» 

Семінар 26.01.2016 45 Професор кафедри 

парламентаризму та 

політичного менеджменту 

НАДУ при Президентові 

України, кандидат юридичних 

наук, доцент - Марчук 

Ростислав Петрович, державні 

службовці Святошинської 

РДА 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

20. Впровадження науково-

педагогічного проекту 

«Інтелект України» 

Семінар 29.01.2016 54 В. о. директора науково-

методичного центру 

управління освіти, молоді та 

спорту Олег Ільюк, молоді 

керівники шкіл району та 

міста 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

21. Організація роботи 

педагогічного колективу 

над підвищенням 

творчої активності 

обдарованих дітей у 

процесі впровадження 

компетентісно 

зорієнтованого 

навчання» 

Міській семінар 02.02.2016 57 Слухачі програми ПК 

Інституту суспільства 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка, керівники 

шкіл м. Києва, керівництво 

спеціалізованої школи №304 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

22.  «Домашнє насильство 

над дітьми: його види та 

наслідки» 

Семінар-практикум  03.02.2016 23 Педагогічні працівники 

Централізованої системи 

підліткових клубів «Щасливе 

дитинство» 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

23. «Вчимося розуміти 

своїх вихованців» 

Практичний семінар 09.02.2016 65 Педагогічні колективи 

позашкільних закладів 

Святошинського району. 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 
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24. Комплектування 

Збройних Сил України 

військовослужбовцями 

за контрактом 

Нарада 11.02.2016 55 Керівництво Святошинської 

РДА, начальник відділу з 

питань оборонної та 

мобілізаційної роботи, 

військовий комісар 

Святошинського РВК, т.в.о. 

начальника Святошинського 

управління поліції ГУ 

національної поліції України в 

м. Києві, директор 

Святошинського районного 

центру зайнятості, т.в.о. 

начальника управління освіти, 

молоді та спорту, начальник 

управління охорони здоров’я, 

начальники житлово-

експлуатаційних дільниць 

району 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

25. «Безпека дітей в 

Інтернеті». 

Семінар 18.02.2016 35 Соціальні педагоги закладів 

освіти Святошинського 

району, керівництво Київської 

гімназії № 287 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

26. Дотримання 

законодавства у сфері 

закупівель та фінансово-

господарської 

діяльності 

Нарада 15.03.2016 60 Керівництво Святошинської 

РДА, начальники самостійних 

управлінь та відділів, 

директори КП, установ та 

організацій 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

27. Організації діяльності 

Центрів надання 

адміністративних 

послуг  

 

Виїзна нарада 17.03.2016 30 Керівництво Департаменту 

(Центру) надання 

адміністративних послуг, 

начальники регіональних 

відділів (Центрів) надання 

адміністративних послуг, 

представники Верховної Ради 

України 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

28. Закон України «Про 

особливості здійснення 

права власності у 

Засідання 

Координаційної ради 

ОСН 

17.03.2016 38 Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства СРДА, керівники 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 
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багатоквартирному 

будинку»  

та члени комітетів ОСН 

Святошинського району, 

представники ініціативної 

групи мешканців вулиці 

Бударіна та керівники ЖБК 

29. Крокує кампанія 

декларування 2016 

Семінар 23.03.2016 58 Представники державної 

податкової інспекції у 

Святошинському районі ГУ 

ДФС у м. Києві, державні 

службовці Святошинської 

РДА 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

30. Реалізація 

енергоефективних 

заходів за програмою 

співфінансування  

 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар 

 

24.03.2016 55 Голова Святошинської РДА, 

представники КМДА та 

міжнародних донорських 

організацій, представники 

ОСББ та ЖБК 

Святошинського району 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

31. Комплектування 

Збройних Сил України 

військовослужбовцями 

за контрактом 

Нарада 29.03.2016 55 Керівництво Святошинської 

РДА, начальник відділу з 

питань оборонної та 

мобілізаційної роботи, 

представник Святошинського 

РВК, директор 

Святошинського районного 

центру зайнятості, 

представники підприємств, 

установ, організацій та 

структурних підрозділів 

адміністрації 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

32. Інклюзивна освіта дітей 

з вадами зору 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар 

 

24-25.03.2016 Понад 80 Науковці, представники 

регіональних освітянських 

закладів з інклюзивним 

навчанням або зі спеціальними 

класами для дітей з 

порушеннями зору, 

дефектологи (тифлопедагоги), 

дитячі офтальмологи, 

практичні психологи закладів 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 
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освіти, батьки дітей з 

порушеннями зору, 

представники громадських 

організацій, які опікуються 

питаннями освіти дітей з 

порушеннями зору 

33. Розвиток державно-

церковних відносин 

Засідання Ради 

Церков  

 

28.03.2016 22 Члени Ради Церков при 

Святошинській РДА, 

керівники релігійних 

організацій 

району,представники 

районного управління поліції 

та структурних підрозділів 

Святошинської РДА 

http://svyat.kievcity.gov.ua/ 

Соціологічні дослідження, спостереження, опитування 

  -  -  -  -  -  - 

 

http://svyat.kievcity.gov.ua/

