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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник апарату Оболонської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

 

________________ Совенко П.О. 

 

«_28_» _грудня_ 2016 року 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2017 рік 

 
№ 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.  Актуальні питання функціонування 

промислового комплексу 

району 

Засідання Ради директорів 

промислових підприємств, 

установ та організацій 

Оболонського району 

Лютий 

Квітень 

Червень 

Вересень 

Грудень  

Керівники промислових 

підприємств Оболонського району 

 

Сектор з питань 

промисловості та 

підприємництва 

418-39-35 

prom.obolon@ukr.net 

2.  Проблемні питання функціонування 

сфери підприємництва району 

Засідання Координаційної 

Ради з питань 

підприємництва при 

Оболонській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації 

 

Лютий 

Травень 

Липень 

Вересень 

Грудень  

 

Представники сфери 

підприємництва Оболонського 

району 

Сектор з питань 

промисловості та 

підприємництва 

418-39-35 

prom.obolon@ukr.net 

3.  Актуальні питання функціонування 

наукового комплексу 

району 

Проведення засідання 

Круглого столу з нагоди 

Дня науки 

Травень Представники наукових установ 

району 

Сектор з питань 

промисловості та 

підприємництва 

418-39-35 

prom.obolon@ukr.net 

mailto:prom.obolon@ukr.net
mailto:prom.obolon@ukr.net
mailto:prom.obolon@ukr.net
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4.  Державні стандарти надання 

соціальних послуг 

Методична нарада Січень  

 

Сім’ї, що опинилися в складних 

життєвих обставинах, сім’ї 

учасників АТО, ВПО; 

Служба у справах дітей району, 

районне Управління праці та 

соціального захисту 

Оболонський районний в 

місті Києві центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

Савінова Н.М., 4187842, 

orcssdm@ukr.net 

5.  Взаємодія суб’єктів соціальної 

роботи з сім’ями, що опинилися в 

складних життєвих обставинах 

Засідання Комісії з питань 

взаємодії суб’єктів 

соціальної роботи з 

сім’ями, що опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

щомісячно Сім’ї, що опинилися в складних 

життєвих обставинах, сім’ї 

учасників АТО, ВПО; 

Служба у справах дітей району, 

районне Управління праці та 

соціального захисту 

Оболонський районний в 

місті Києві центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

Савінова Н.М., 4187842, 

orcssdm@ukr.net 

 

6.  Реалізація закону України №417-VIII 

від 14.05.2015 «Про особливості 

здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» 

Консультації, конференції, 

круглі столи, збори, 

зустрічі, наради 

Щоквартально

, консультації 

за 

зверненнями 

ініціативних 

груп зі 

створення 

ОСББ 

Власники житлових і нежитлових 

приміщень жилих будинків 

Начальник управління 

житлово-комунального 

господарства Оболонської 

РДА, 418 87 33, 

4267203@ukr.net  

7.  Виконання положень ЗУ «Про 

увічнення перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1939-1945 

років» 

Зустрічі, круглі  столи, 

наради щодо відзначення 

Дня пам’яті та примирення 

та 71-ї річниці  

з Дня  Перемоги над 

нацизмом  

у Другій світовій війні  

Травень 2017 Представники громадських 

організацій,  ветерани  війни та 

праці, учасники бойових дій 

Начальник управління 

праці та соціального 

захисту населення 

Оболонської РДА 

Клебанова О.Б. 

467-99-73 

e-mail: ruszn05@i.ua 

8.  Виконання положень ЗУ «Про 

увічнення перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1939-1945 

років», Указ Президента України від 

20 жовтня 2009 року № 836 «Про 

День визволення України від 

фашистських загарбників» 

Зустрічі, круглі  столи, 

наради щодо відзначення 

73-ї річниці визволення 

України та 74-ї річниці 

визволення міста Києва 

 

Жовтень-

листопад 2017 

Представники громадських 

організацій,  ветерани  війни та 

праці, учасники бойових дій 

Начальник управління 

праці та соціального 

захисту населення 

Оболонської РДА 

Клебанова О.Б. 

467-99-73 

e-mail: ruszn05@i.ua 

9.  Виконання положень Указу 

Президента України від 10.11.2006 

року №945/2006 «Про День 

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС» 

Зустрічі, круглі  столи, 

наради щодо відзначення 

Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС  

Кінець 

листопада- 

грудень 2017 

року 

Представники громадської 

організації «Фонд інвалідів 

Чорнобиля Оболонського району 

м. Києва», структурних підрозділів 

Оболонської РДА 

Начальник управління 

праці та соціального 

захисту населення 

Оболонської РДА 

Клебанова О.Б. 

mailto:orcssdm@ukr.net
mailto:orcssdm@ukr.net
mailto:4267203@ukr.net
mailto:ruszn05@i.ua
mailto:ruszn05@i.ua
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проведення заходів до Дня 

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС  

 467-99-73 

e-mail: ruszn05@i.ua 

10.  Обговорення проекту розпорядження 

Оболонської РДА «Про розмір 

батьківської плати у школах 

естетичного виховання Оболонського 

району м. Києва» 

Електронні консультації Серпень   Представники Оболонської РДА, 

представники ІГС,  мешканці 

району 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Оболонської РДА 

426-78-10, 426-78-11 

rozmaita_liana@mail.ru 

 

11.  Організація заходів, присвячених 

Дню осіб з інвалідністю 

Наради, зустрічі  Грудень  Представники Оболонської РДА , 

громадські районні організації та 

громадські організації осіб з 

інвалідністю 

 

Громадська рада при 

Оболонській РДА, ГО 

«Відродження-АРС» 

468-89-36 

e-mail mir-dly-nas 

 

12.  Організація та проведення заходів за 

участю осіб з інвалідністю 

Круглий стіл 

 

2 рази на рік 

 

Представники громадських 

організацій осіб з інвалідністю   

Громадська рада при 

Оболонській РДА, ГО 

«Відродження-АРС» 

468-89-36  

e-mail mir-dly-nas 

 

13.  Засідання Комітету забезпечення 

доступності інвалідів та інших мало 

мобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури при Оболонській 

РДА 

Наради, консультації 

засідання. 

2 рази на рік 

 

Члени комітету Відділ капітального 

будівництва Оболонської 

РДА  

418-58-98 

14.  Відзначення Міжнародного дня 

рідної мови 

Зустрічі, круглі  столи 16.02 - 

23.02.2017 

Представники Оболонської РДА, 

представники ІГС,  мешканці  

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Оболонської РДА 

426-78-10, 426-78-11 

rozmaita_liana@mail.ru 

15.  Відзначення 203-річниці від дня 

народження Т.Г. Шевченка 

 

Зустрічі, круглі  столи Березень  Представники Оболонської РДА, 

представники ІГС,  мешканці 

району  

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Оболонської РДА 

426-78-10, 426-78-11 

mailto:ruszn05@i.ua
mailto:rozmaita_liana@mail.ru
mailto:rozmaita_liana@mail.ru
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rozmaita_liana@mail.ru 

 

16.  Свято Великодня Круглий  стіл 14.04 - 

20.04.2017 

Представники Оболонської РДА, 

представники релігійних громад, 

мешканці району  

 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Оболонської РДА 

426-78-10, 426-78-11 

rozmaita_liana@mail.ru 

17.  Відзначення Дня Конституції України Наради, консультації 22.06 - 

06.07.2017 

Представники Оболонської РДА, 

представники ІГС,  мешканці  

району  

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Оболонської РДА 

426-78-10, 426-78-11 

rozmaita_liana@mail.ru 

18.  Відзначення Дня Державного 

Прапора України та Дня незалежності 

України 

Наради, консультації 17.08 - 

31.08.2017 

Представники Оболонської РДА, 

представники ІГС,  мешканці  

району  

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Оболонської РДА 

426-78-10, 426-78-11 

rozmaita_liana@mail.ru 

19.  Обговорення проекту розпорядження 

Оболонської РДА щодо організації 

харчування учнів та дітей 

дошкільного віку в ЗНЗ та ДНЗ 

Електронні консультації січень Директори ЗНЗ та ДНЗ, 

представники батьківських 

комітетів, представники 

організацій, що забезпечують 

харчування, батьки учнів та 

дошкільнят 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

20.  Особливості нормативно-правових 

засад проведення ЗНО-2017 та 

реєстрації на зовнішнє незалежне 

оцінювання 

Круглі столи, наради січень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

21.  Стан виконання районної  Програми 

розвитку позашкільної освіти 

Круглий стіл січень Директори позашкільних 

навчальних закладів, представники 

ІГС, представники батьківських 

комітетів, 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

22.  Організація Новорічних та різдвяних 

свят для учнів навчальних закладів 

Круглі столи, наради січень Директори ЗНЗ та ДНЗ,, 

представники батьківських 

комітетів, представники 

учнівського самоврядування, 

представники ІГС 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

mailto:rozmaita_liana@mail.ru
mailto:rozmaita_liana@mail.ru
mailto:rozmaita_liana@mail.ru
mailto:rozmaita_liana@mail.ru
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
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23.  Проведення заходів  до Дня рідної 

мови 

Круглі столи, наради лютий Директори ЗНЗ та ДНЗ 

представники батьківських 

комітетів, представники 

учнівського самоврядування, 

представники ІГС 

 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

24.  Проведення Всеукраїнської 

молодіжної акції «Пам’ятати. 

Відродити. Зберегти» 

Круглі столи, наради лютий Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

25.  Проведення заходів до Дня 

вшанування Героїв небесної Сотні 

Круглі столи, наради лютий Батьки загиблих Героїв небесної 

Сотні., учасники Революції 

Гідності, учасники АТО, 

Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

26.  Сучасні вимоги щодо організації 

харчування дітей та контроль за його 

здійсненням у  ЗНЗ та ДНЗ 

Семінари березень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники організацій, що 

забезпечують харчування 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

27.  Організація роботи шкільних 

оздоровчих таборів на базі 

навчальних закладів району 

Круглі столи, наради березень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

28.  Проведення Дня боротьби з 

наркоманією та наркобізнесом 

Круглі столи, наради березень Директори ЗНЗ, працівники 

Національної поліції, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

29.  Проведення районних заходів до Дня 

народження Т.Г.Шевченка 

Круглі столи, наради березень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

30.  Вікові особливості підлітків Школа для батьків, круглі 

столи, наради 

березень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
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представники ІГС 418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

31.  Організація та проведення заходів до 

Дня довкілля 

Круглі столи, наради квітень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

32.  Проведення заходів до  Дня Європи Круглі столи, наради травень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

33.  Святкові урочистості з нагоди Дня 

захисника України 

Круглі столи, наради, 

зустрічі 

жовтень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

34.  Про реєстрацію та проведення 

пробного ЗНО-2018 

Консультації з батьками  листопад Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

35.  Проведення в навчальних закладах 

міста Всеукраїнського тижня права. 

 Проведення уроків гендерної 

рівності 

Наради, круглі столи 

 

грудень Директори ЗНЗ, представники 

Київського міського 

територіального управління 

юстиції представники батьківських 

комітетів, представники 

учнівського самоврядування, 

представники ІГС 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

36.  Організація та проведення 
Новорічних та Різдвяних свят та робіт 
під час зимових канікул. 

Круглі столи, наради грудень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

37.  Організація та проведення 

Всесвітнього Дня толерантності з 

ВІЛ-інфікованими 

Круглі столи, наради грудень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

 

http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
http://ruo-obolon.kiev.ua/
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38.  Організація та проведення Дня 

самоврядування за участю лідерів 

учнівського самоврядування та голів 

шкільних батьківських рад 

Круглі столи, наради грудень Директори ЗНЗ, представники 

батьківських комітетів, 

представники учнівського 

самоврядування, представники ІГС 

 

Управління освіти 

Оболонської РДА 

418-63-31 

http://ruo-obolon.kiev.ua/  

39.  Погодження схем по розміщенню 

пристроїв примусового зниження 

швидкості (ППЗШ) на 

прибудинкових проїздах району 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

Національної поліції, мешканці 

району. Представники ІГС 

Сектор з питань 

транспорту, енергетики та 

зв'язку Оболонської РДА  

418-23-02 

http://retep1@i.ua|   

40.  Облаштування додаткових  зупинок 

громадського транспорту на території 

району 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

Національної поліції, мешканці 

району, представники ІГС 

Сектор з питань 

транспорту, енергетики та 

зв'язку Оболонської РДА  

418-23-02 

http://retep1@i.ua|   

41.  Впровадження світлофорного 

регулювання руху при виїздах з 

дворової території будинків 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

Національної поліції, мешканці 

району, представники ІГС 

Сектор з питань 

транспорту, енергетики та 

зв'язку Оболонської РДА  

418-23-02 

http://retep1@i.ua|   

42.  Впровадження нових маршрутів руху 

міського громадського транспорту 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

Національної поліції, мешканці 

району, представники ІГС 

Сектор з питань 

транспорту, енергетики та 

зв'язку Оболонської РДА  

418-23-02 

http://retep1@i.ua|   

43.  Зміна маршрутів руху міського 

громадського транспорту 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

Національної поліції, мешканці 

району, представники ІГС 

Сектор з питань 

транспорту, енергетики та 

зв'язку Оболонської РДА  

418-23-02 

http://retep1@i.ua|   

44.  Проведення ремонтних робіт у парку 

«Оболонь» в урочищі Наталка 

 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

КП «Київзеленбуд», депутати 

Київської міської ради, 

представники ІГС, мешканці 

району 

Відділ контролю за 

благоустроєм та 

збереження природного 

середовища Оболонської 

РДА  419-31-86 

vkb_obolon@ukr.net 

45.  Проведення ремонтних робіт у  парку 

«Пуща-Водиця» 

 

 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

представники КП «Київзеленбуд», 

депутати Київської міської ради, 

представники ІГС, мешканці 

Відділ контролю за 

благоустроєм та 

збереження природного 

середовища Оболонської 

http://ruo-obolon.kiev.ua/
mailto:retep1@i.ua
mailto:retep1@i.ua
mailto:retep1@i.ua
mailto:retep1@i.ua
mailto:retep1@i.ua
mailto:vkb_obolon@ukr.net
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району РДА  419-31-86 

vkb_obolon@ukr.net 

46.  Благоустрій території, прилеглої до 

річки Почайна 

 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

представники КП «Київзеленбуд», 

депутати Київської міської ради, 

представники ІГС, мешканці 

району 

Відділ контролю за 

благоустроєм та 

збереження природного 

середовища Оболонської 

РДА  419-31-86 

vkb_obolon@ukr.net 

47.  Вивіз побутового сміття з території 

району 

 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

представники КП «Керуюча 

компанія з утримання житлового 

фонду Оболонського району 

м.Києва», представники ІГС, 

мешканці району 

Відділ контролю за 

благоустроєм та 

збереження природного 

середовища Оболонської 

РДА  419-31-86 

vkb_obolon@ukr.net 

48.  Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на 

території району 

 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

представники ІГС, мешканці 

району 

Відділ контролю за 

благоустроєм та 

збереження природного 

середовища Оболонської 

РДА  419-31-86 

vkb_obolon@ukr.net 

49.  Демонтаж незаконно встановлених 

МАФів на території району 

 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

представники Національної поліції, 

власники МАФів, представники 

ІГС, мешканці району 

Відділ контролю за 

благоустроєм та 

збереження природного 

середовища Оболонської 

РДА  419-31-86 

vkb_obolon@ukr.net 

50.  Ліквідація стихійної торгівлі на 

території району 

 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

представники Національної поліції, 

представники ІГС, мешканці 

району 

Відділ контролю за 

благоустроєм та 

збереження природного 

середовища Оболонської 

РДА  419-31-86 

vkb_obolon@ukr.net 

51.  Прибирання снігу у зимовий період, 

розчистка міждворових проїздів 

 

Зустрічі, круглі столи протягом року Представники Оболонської РДА, 

КП «Керуюча компанія з 

утримання житлового фонду 

Оболонського району м.Києва», 

представники ІГС, мешканці 

району 

Відділ контролю за 

благоустроєм та 

збереження природного 

середовища Оболонської 

РДА  419-31-86 

vkb_obolon@ukr.net 

 

 

mailto:vkb_obolon@ukr.net
mailto:vkb_obolon@ukr.net
mailto:vkb_obolon@ukr.net
mailto:vkb_obolon@ukr.net
mailto:vkb_obolon@ukr.net
mailto:vkb_obolon@ukr.net
mailto:vkb_obolon@ukr.net
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52.  Організація проведення турніру з 

футболу серед дитячо-юнацьких та 

молодіжних команд за місцем 

проживання «Ліга дворового 

футболу»  

Зустрічі, круглі столи березень – 

травень 

 

вересень - 

листопад 

Представники Оболонської РДА, 

представники громадських 

організацій, учасники змагань. 

молодь 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

Оболонської РДА  

419-98-53 

vcmc@ukr.net  

53.  Запобігання та протидія насильству у 

сім'ї 

Круглий стіл листопад – 

грудень 

Представники Оболонської РДА, 

представники громадських 

організацій  

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

Оболонської РДА  

419-98-53 

vcmc@ukr.net  

 

54.  Консолідація державних та 

громадських зусиль у протидії 

торгівлі людьми 

Круглий стіл Жовтень Представники Оболонської РДА, 

представники громадських 

організацій  

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

Оболонської РДА  

419-98-53 

vcmc@ukr.net  

 

  

 

 

Начальник відділу 

з питань внутрішньої політики  

та зв’язків з громадськістю                                                                                                                                      Тюкачева О.Ю. 

mailto:vcmc@ukr.net
mailto:vcmc@ukr.net
mailto:vcmc@ukr.net

