
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 Здоровий спосіб життя в 

контексті фізкультурно-

оздоровчої діяльності та 

мотивація дітей та молоді  

до занять спортом 

громадські слухання лютий 

 

керівники та гуртківці 

підліткових клубів за 

місцем проживання, 

студенти,молодь району 

відділ у справах сім’ї, 

 молоді та спорту 

Кустова І.В. 

207 09 10 

i.kustova@solor.gov.ua 

2 Про заходи щодо 

покращення торговельного 

обслуговування населення в 

торговельній мережі 

Солом’янського району 

міста Києва 

громадські слухання березень споживачі, підприємства 

сфери споживчого ринку 

відділ торгівлі та споживчого 

ринку 

Кудрявцева О.С. 

207 09 83 

o.kudryvtseva@solor.gov.ua 

3 Платні послуги в бібліотеці. 

За що можуть платити 

мешканці району? 

 

громадські слухання березень 

 

читачі ЦРБ імені 

Ф. Достоєвського, 

мешканці району 

 

 

управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Устинович Т.Л 

207 09 91 

srda@ukr.net 

4 Проведення заходів щодо 

соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

які виховуються в сім’ях 

засідання за круглим 

столом 

квітень співробітники соціальної 

служби, адміністрація 

навчальних закладів 

служба у справах дітей 

Давиденко В.В.  

248 97 55 

ssd@solor.gov.ua 



громадян України 

5 Виховання у молодого 

покоління цінності 

патріотизму як почуття 

належності до країни, 

українського народу в 

умовах духовного 

удосконалення суспільства 

громадські слухання травень керівники та гуртківці 

підліткових клубів за 

місцем проживання, 

студенти,молодь району 

відділ у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

Кустова І.В. 

207 09 10 

i.kustova@solor.gov.ua 

6 Е – урядування в бібліотеці. 

Нова система спілкування з 

органами влади 

 

громадські слухання червень 

 

читачі ЦРБ імені 

Ф. Достоєвського, 

мешканці району 

управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Устинович Т.Л 

207 09 91 

srda@ukr.net 

7 Торгівля людьми, як грубе 

порушення прав людини, - 

одна з найгостріших 

проблем в Україні 

громадські слухання вересень керівники та гуртківці 

підліткових клубів за 

місцем проживання, 

студенти,молодь району 

відділ у справах сім’ї, 

 молоді та спорту 

Кустова І.В. 

207 09 10 

i.kustova@solor.gov.ua 

 

8 

Нові моделі бібліотек. 

Реалії сьогодення 

 

 

громадські слухання вересень 

 

читачі  БСЧ імені  

М. Лермонтова, мешканці 

району 

 

 

управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Устинович Т.Л 

207 09 91 

srda@ukr.net 

9 Взаємодія органів та служб 

району з питань роботи з 

дітьми, що опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

засідання за круглим 

столом 

жовтень співробітники соціальної 

служби, адміністрація 

навчальних закладів 

служба у справах дітей 

Давиденко В.В.  

248 97 55 

ssd@solor.gov.ua 

10 Насильство в сім’ї з точки 

зору психології, соціології 

та гендерної рівності 

громадські слухання листопад керівники та гуртківці 

підліткових клубів за 

місцем проживання, 

студенти,молодь району 

відділ у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

Кустова І.В. 

207 09 10  

i.kustova@solor.gov.ua 

mailto:srda@ukr.net


12 Громада і бібліотеки. 

Взаємодія і результат. 

громадські слухання листопад читачі бібліотеки імені 

В.Чкалова 

 

 

управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Устинович Т.Л 

207 09 91 

srda@ukr.net 

13 Впровадження Закону 

України «Про особливості 

здійснення права власності 

у багатоквартирному 

будинку» 

Збори, зустрічі (наради) 

з громадськістю 

протягом року власники 

багатоквартирних 

будинків 

управління житлово-

комунального господарства 

Сидорчук А.Ю. 

207-39-39  

a.sidorchuk.solor.gov.ua 

 14 Відновлення благоустрою 

та покращення санітарного 

тану прибудинкових 

територій житлових 

будинків району, залучення 

мешканців до толоки 

Збори, зустрічі (наради) 

з громадськістю 

протягом року мешканці району управління житлово-

комунального господарства 

Сидорчук А.Ю. 

207-39-39  

a.sidorchuk.solor.gov.ua 

 15 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 

Сидорчук А.Ю. 

207-39-39  

a.sidorchuk.solor.gov.ua 

16 Проведення 

роз’яснювальної роботи 

серед населення стосовно 

своєчасної сплати за 

житлово-комунальні 

послуги 

Збори, зустрічі (наради) 

з громадськістю 

протягом року мешканці району управління житлово-

комунального господарства 

Сидорчук А.Ю. 

207-39-39  

a.sidorchuk.solor.gov.ua 

  17 Співпраця з головами ЖБК 

та ОСББ щодо 

впровадження 

енергоефективних заходів у 

житлових будинках 

Збори, зустрічі (наради) 

з громадськістю, 

конференції, 

електронні консультації 

(на офіційному веб-

протягом року голови правлінь ЖБК та 

ОСББ 

управління житлово-

комунального господарства 

Сидорчук А.Ю. 

207-39-39  

a.sidorchuk.solor.gov.ua 



(«Енергоефективний 

будинок», модернізація та 

заміна внутрішньо 

будинкових мереж, 

встановлення лічильників 

обліку теплової енергії 

тощо). 

сайті РДА) 

18 Консультації з питань 

захисту прав дітей 

електронні консультації протягом року мешканці району служба у справах дітей 

Давиденко В.В.  

248 97 55 

ssd@solor.gov.ua 

  19 Вирішення актуальних 

питань розвитку 

Солом’янського району  

м. Києва за участю 

громадської ради при 

Солом’янській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації 

засідання громадської 

ради 

протягом року представники громадської 

ради, співробітники 

райдержадміністрації, 

мешканці району 

відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

Кулікова Т.В. 

207 09 89 

t.kulikova@solor.gov.ua 

 

20 Вирішення проблемних 

питань життєдіяльності 

Солом’янського району 

 м. Києва за участю органів 

самоорганізації населення 

району 

зустрічі з 

громадськістю 

протягом року представники органів 

самоорганізації населення, 

співробітники 

райдержадміністрації, 

мешканці району 

відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

Кулікова Т.В. 

207 09 89 

t.kulikova@solor.gov.ua 

21 

Участь громадськості у 

заходах з відзначення 

загальнодержавних свят  

зустрічі з 

громадськістю 
протягом року 

представники громадської 

ради, органів 

самоорганізації населення, 

співробітники 

райдержадміністрації, 

мешканці району 

відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

Кулікова Т.В. 

207 09 89 

t.kulikova@solor.gov.ua 

22 Спрощений порядок 

оформлення субсидій 

зустрічі з 

громадськістю 

протягом року мешканці району, 

співробітники соціальної 

управління праці та соціального 

захисту населення 

mailto:ssd@solor.gov.ua
mailto:o.lavrinenko@solor.gov.ua
mailto:o.lavrinenko@solor.gov.ua
mailto:o.lavrinenko@solor.gov.ua


служби Лактіонова Т.Ю.  

245 19 99 

ruszn09@ukr.net 

23 Надання адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним 

громадянам, учасникам 

АТО, сім’ям загиблих 

учасників АТО   

зустрічі з 

громадськістю 

протягом року внутрішньо переміщені 

громадяни, учасники АТО, 

сім’ї загиблих учасників 

АТО,  співробітники 

соціальної служби 

управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т.Ю.  

245 19 99 

ruszn09@ukr.net 

24 

Якісні соціальні послуги: 

професійність, адресність, 

доступність   

збори, зустрічі з 

громадськістю 

протягом року 

мешканці району, 

співробітники соціальної 

служби 

управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т.Ю.  

245 19 99 

ruszn09@ukr.net 

25 

Соціальний захист 

пенсіонерів та інвалідів 

зустрічі з 

громадськістю 

протягом року 

мешканці району, 

співробітники соціальної 

служби 

управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т.Ю.  

245 19 99 

ruszn09@ukr.net 

26 
Соціальний захист осіб, 

постраждалих від наслідків 

аварії на Чорнобильській 

АЕС 

зустрічі з 

громадськістю 

протягом року постраждалі від наслідків 

аварії на Чорнобильській 

АЕС, мешканці району, 

співробітники соціальної 

служби 

управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т.Ю.  

245 19 99 

ruszn09@ukr.net 

mailto:ruszn09@ukr.net
mailto:ruszn09@ukr.net
mailto:ruszn09@ukr.net
mailto:ruszn09@ukr.net
mailto:ruszn09@ukr.net


 

 

 

 

 


