
 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік 
 

№ Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій (телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

1 Децентралізація. Коротко про 

головне 

Семінар-засідання Січень  

2020 р. 

Заступники директорів 

ЗЗСО з виховної роботи 

Управління освіти 

Рогова А. А. 

(044) 242 21 71 

2422171@ukr.net 

2  «Молодь: її права та 

соціальне становлення в 

сучасній Україні» 

Громадські слухання Лютий  

2020 р. 

Громадські активісти, 

мешканці району 

 

Відділ молоді та спорту 

Кустова І. В. 

(044) 207 09 10 

i.kustova@solor.gov.ua 

3 Забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації 

осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та інших 

окремих категорій населення 

Громадські слухання Лютий  

2020 р. 

Особи з інвалідністю, сім’ї 

дітей з інвалідністю та інші 

зацікавлені особи 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т. Ю. 

(044)207 39 00 

office@ruszn09.gov.ua 

Рожовик Ю. М. (044)207 39 61 

4 «Бібліотека як складова 

електронного діалогу громади 

і влади» (ЦРБ імені  

Ф. Достоєвського) 

Громадські слухання 24 березня 

2020 р. 

Читачі бібліотеки 

імені Ф. Достоєвського, 

       мешканці району 

 

Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Устинович Т.Л 

(044) 207 09 91 

srda@ukr.net 

5 
Реалізація концепції 

реформування галузі охорони 

здоров’я 

Консультації населення Березень КНП «ЦПМСД № 1» 

Солом’янського району 

м. Києва 

Управління охорони здоров’я 

Яхнівська Т. П. 

(044) 207 09 40 

ruoz@solor.gov.ua 
  

6 Профорієнтаційна робота зі 

старшокласниками ЗЗСО 

Консультації з 

(батьківською) 

Березень-

травень 

Батьки та учні             

ЗЗСО району 

Управління освіти 

Рогова А. А. 

mailto:2422171@ukr.net
mailto:i.kustova@solor.gov.ua
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mailto:srda@ukr.net
mailto:ruoz@solor.gov.ua


 

району. Погляд у майбутнє громадськістю 2020 р. (044) 242 21 71 

2422171@ukr.net 

7 Правове поле децентралізації Збори педагогічних 

колективів ЗЗСО 

Квітень 

2020 р. 

Викладачі закладів 

загальної середньої освіти 

району 

Управління освіти 

Рогова А. А. 

(044) 242 21 71 

2422171@ukr.net 

8 Децентралізація. Переваги 

нового устрою 

Засідання за круглим 

столом 

Квітень 

2020 р. 

Співробітники Науково-

методичного центру 

управління освіти 

Управління освіти 

Рогова А. А. 

(044) 242 21 71 

2422171@ukr.net 

9 Соціальний захист внутрішньо 

переміщених осіб (нове в 

законодавстві) 

Громадські слухання 

 

 

Квітень  

2020 р. 

Громадяни з числа 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т. Ю. 

(044)207 39 00 

office@ruszn09.gov.ua 

Панченко К.К. 207-39-63 

10 «Роль бібліотек ЦБС 

Солом’янського району         

м. Києва у формуванні 

правової культури та правової 

свідомості в суспільстві, 

підвищенні рівня знань 

громадян щодо гарантованих 

їм прав в різних сферах 

життя» (бібліотека імені                   

О. Новікова-Прибоя) 

 

 

 

Публічна дискусія 20 травня 

2020 р. 

Читачі бібліотеки 

імені О. Новікова-Прибоя, 

       мешканці району 

 

Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Устинович Т.Л 

(044) 207 09 91 

srda@ukr.net 

11  «Проблеми безпечної 

соціально-правової поведінки 

сучасної молоді у напрямку 

формування здорового 

способу життя» 

Громадські слухання Травень  

2020 р. 

Громадські активісти, 

мешканці району 

 

Відділ молоді та спорту 

Кустова І.В. 

(044) 207 09 10 

i.kustova@solor.gov.ua 

12 Компенсація за надання Зустрічі з Травень  Громадяни, які надають Управління праці та соціального 

mailto:2422171@ukr.net
mailto:2422171@ukr.net
mailto:2422171@ukr.net
mailto:office@ruszn09.gov.ua
mailto:srda@ukr.net
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соціальних послуг – порядок 

призначення та виплат  

громадськістю  2020 р.  послуги особам не 

здатним до 

самообслуговування 

захисту населення 

Лактіонова Т. Ю. 

(044)207 39 00 

office@ruszn09.gov.ua 

Мартинюк С.В. 207-39-08 

13 Спрощений порядок 

призначення субсидій на 

наступний період 

(неопалювальний сезон) 

Громадські слухання  Травень  

2020 р. 

Малозабезпечені сім’ї, 

багатодітні родини, особи 

пенсійного віку 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т. Ю. 

(044)207 39 00, 

office@ruszn09.gov.ua 

Безпалько Н.В. 207-39-01 

14 Децентралізація в рамках 

сьогодення 

Засідання за круглим 

столом 

Червень 

2020 р. 

Співробітники управління 

освіти 

Управління освіти 

Рогова А. А. 

(044) 242 21 71 

2422171@ukr.net 

15 Проєкт розпорядження 

Солом’янської районної          

в місті Києві державної 

адміністрації «Про 

затвердження Положення про 

комісію з прав дитини при 

Солом’янській районній          

в місті Києві державній 

адміністрації» 

Публічне громадське 

обговорення 

Червень  

2020 р. 

Мешканці району 

 

Служба у справах дітей та сім’ї 

Давиденко В. В. 

(044)207 09 70 

ssd@solor.gov.ua 

 

16 «Децентралізація - Не 

федералізація!» 

Засідання за круглим 

столом 

Липень  

2020 р. 

Співробітники Науково-

методичного центру 

управління освіти 

Управління освіти 

Рогова А. А. 

(044) 242 21 71 

2422171@ukr.net 

 

17 Проєкт розпорядження 

Солом’янської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації «Про 

затвердження Інструкції про 

порядок оформлення 

Публічне громадське 

обговорення 

Липень  

2020 р. 

Мешканці району 

 

Служба у справах дітей та сім’ї 

Давиденко В. В. 

 (044)207 09 70 

ssd@solor.gov.ua 

 

mailto:office@ruszn09.gov.ua
mailto:office@ruszn09.gov.ua
mailto:2422171@ukr.net
mailto:ssd@solor.gov.ua
mailto:2422171@ukr.net
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матеріалів про адміністративні 

правопорушення Службою у 

справах дітей та сім’ї 

Солом’янської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації» 

18 Реалізація проєкту Картка 

киянина 

Громадські слухання Липень   

2020 р. 

 

Особи пільгових 

категорій, особи 

пенсійного віку 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т. Ю. 

(044)207 39 00, 

office@ruszn09.gov.ua 

Біліневич О. В. 207-39-12 

19 Проєкт розпорядження 

Солом’янської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації «Про утворення 

координаційної ради з питань 

запобігання домашньому 

насильству, гендерної рівності 

та протидії торгівлі людьми 

Солом’янської районної 

 в місті Києві державної 

адміністрації» 

Публічне громадське 

обговорення 

Серпень 

2020 р. 

Мешканці району 

 

Служба у справах дітей та сім’ї 

Давиденко В. В. 

(044)207 09 70 

ssd@solor.gov.ua 

 

20 Проєкт Програми 

економічного і соціального 

розвитку м. Києва   на 2020 – 

2022 роки в частині 2021 року 

 

 

Громадські 

обговорення, 

електронні консультації 

Серпень-

вересень  

2020 р. 

Представники 

громадськості 

Відділ економіки 

Барбазюк М. Б. 

 (044) 207 09 50 

18260@ukr.net 

 

21 «Діяльність бібліотек ЦБС 

Солом’янського району  

 м. Києва в реалізації цілей і 

завдань сталого розвитку» 

(ЦРБ ім. Ф. Достоєвського) 

Громадське 

обговорення 

15 вересня 

2020 р. 

Читачі бібліотеки 

імені Ф. Достоєвського, 

       мешканці району 

 

Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Устинович Т. Л 

(044) 207 09 91 

srda@ukr.net 

22  «Спорт як шлях до здоров’я Громадські слухання Вересень Громадські активісти, Відділ молоді та спорту 

mailto:office@ruszn09.gov.ua
mailto:ssd@solor.gov.ua
mailto:18260@ukr.net
mailto:srda@ukr.net


 

української нації» 2020 р. мешканці району 

 

Кустова І. В. 

(044) 207 09 10 

i.kustova@solor.gov.ua 

23 Призначення субсидій на 

оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового 

палива – призначення субсидії 

на опалювальний сезон 

Громадські слухання Вересень   

2020 р. 

 

Всі категорії населення Управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т. Ю. 

(044)207 39 00, 

office@ruszn09.gov.ua 

Безпалько Н. В. 207-39-01 

24 Міжнародний день боротьби з 

цукровим діабетом 

«Об’єднаймося у боротьбі з 

цукровим діабетом» 

Консультації населення Вересень КНП «КДЦ» 

Солом’янського району 

м. Києва 

Управління охорони здоров’я 

Яхнівська Т. П. 

(044) 207 09 40 

ruoz@solor.gov.ua 
  

25 Актуальні професії 

сьогодення. 

Вивчення громадської 

думки (опитування) 

Вересень-

грудень 

2020 р. 

Батьки та 

учні ЗЗСО району 

Управління освіти 

Рогова А. А. 

(044) 242 21 71 

2422171@ukr.net 

26 «Реалізація стратегії 

державної політики з питань 

здорового та активного 

довголіття населення               

в бібліотеках ЦБС 

Солом’янського району  

м. Києва» (бібліотека імені   

М. Реріха) 

 

 

 

Громадські слухання 6 жовтня 

2020 р. 

Читачі бібліотеки 

       імені М. Реріха, 

       мешканці району 

 

Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Устинович Т. Л 

(044) 207 09 91 

srda@ukr.net 

27  «Організація роботи щодо 

попередження негативних 

звичок серед підростаючого 

покоління, популяризація 

здорового способу життя в 

клубах за місцем проживання» 

Громадські слухання Листопад 

2020 р. 

Громадські активісти, 

мешканці району 

 

Відділ молоді та спорту 

Кустова І. В. 

(044) 207 09 10 

i.kustova@solor.gov.ua 

mailto:i.kustova@solor.gov.ua
mailto:office@ruszn09.gov.ua
mailto:ruoz@solor.gov.ua
mailto:2422171@ukr.net
mailto:srda@ukr.net
mailto:i.kustova@solor.gov.ua


 

28 Соціальний захист учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС 

Громадські слухання Листопад   

2020 р. 

Учасники та родини 

учасників ліквідації аварії 

на ЧАЕС 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т. Ю. 

(044)07 39 00, 

office@ruszn09.gov.ua 

      Сивашенко О.С. 207-39-26 

29 Реформа в закладах освіти. 

Сучасний погляд  

Зустрічі з 

(батьківською) 

громадськістю 

Протягом 

року 

 

Батьки учнів ЗЗСО району Управління освіти 

Рогова А. А. 

(044) 242 21 71 

2422171@ukr.net 

30 Харчування в школі Вивчення громадської 

думки. 

(Анкетування) 

 

Протягом 

року 

Батьки та 

учні ЗЗСО району 

Управління освіти 

Рогова А. А. 

(044) 242 21 71 

2422171@ukr.net 

31 Державна допомога сім’ям з 

дітьми. Зміни у законодавстві 

протягом  2020 року   

Тематичні бесіди Протягом 

року (у разі 

потреби) 

Сім’ї з дітьми, в тому числі 

з дітьми з інвалідністю 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

Лактіонова Т. Ю. 

(044)207 39 00 

                office@ruszn09.gov.ua  

Мартинюк С. В. 207-39-08 

32 Впровадження Закону України 

«Про житлово-комунальні 

послуги» 

Збори, зустрічі (наради) 

з громадськістю 

Протягом 

року 

Власники 

багатоквартирних 

будинків 

Управлінні житлово-

комунального господарства та 

будівництва 

Сидорчук А. Ю. 

(044) 207-39-39  

a.sidorchuk@solor.gov.ua 

 

 

 

 

33 Відновлення благоустрою та 

покращення санітарного стану 

прибудинкових територій 

житлових будинків району, 

залучення мешканців до 

толоки 

Збори, зустрічі (наради) 

з громадськістю 

Протягом 

року 

Мешканці району Управлінні житлово-

комунального господарства та 

будівництва 

Сидорчук А. Ю. 

(044) 207-39-39  

a.sidorchuk@solor.gov.ua 

mailto:office@ruszn09.gov.ua
mailto:2422171@ukr.net
mailto:2422171@ukr.net
mailto:office@ruszn09.gov.ua
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34 Обговорення актуальності та 

переваг створення ОСББ 

Збори, зустрічі (наради) 

з громадськістю, 

конференції, 

електронні консультації 

(на офіційному 

cубвебсайті РДА) 

Протягом 

року 

Мешканці району Управлінні житлово-

комунального господарства та 

будівництва 

Сидорчук А. Ю. 

(044) 207 39 39 

a.sidorchuk@solor.gov.ua 

35 Співпраця з головами ЖБК та 

ОСББ щодо впровадження 

енергоефективних заходів у 

житлових будинках 

(«Енергоефективний 

будинок», модернізація та 

заміна внутрішньо 

будинкових мереж, 

встановлення лічильників 

обліку теплової енергії тощо) 

Збори, зустрічі (наради) 

з громадськістю, 

конференції, 

електронні консультації 

(на офіційному 

субвебсайті РДА) 

Протягом 

року 

Голови правлінь ЖБК  

та ОСББ 

Управлінні житлово-

комунального господарства та 

будівництва 

Сидорчук А. Ю. 

(044) 207 39 39 

a.sidorchuk@solor.gov.ua 

 

36 Консультації з питань захисту 

прав дітей 

Електронні 

консультації 

Протягом 

року 

Співробітники соціальної 

служби, адміністрація 

навчальних закладів 

Служба у справах дітей 

Давиденко В. В. 

(044) 248 97 55 

ssd@solor.gov.ua 

37 Вирішення актуальних питань 

розвитку Солом’янського 

району міста 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 

Кушніренко П. А. 

(044) 207 09 89 

2070989@ukr.net 

 

 

38 Вирішення проблемних 

питань життєдіяльності 

Солом’янського району 

міста 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 

Кушніренко П. А. 

 (044) 207 09 89 

2070989@ukr.net 

mailto:a.sidorchuk@solor.gov.ua
mailto:a.sidorchuk@solor.gov.ua
mailto:ssd@solor.gov.ua
mailto:2070989@ukr.net
mailto:2070989@ukr.net


 

39 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 

Кушніренко П. А. 

 (044) 207 09 89 

2070989@ukr.net 

 

 

 

mailto:2070989@ukr.net

