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ПЛАН РОБОТИ 

громадської ради при  

Солом’янській районній в м. Києві державній адміністрації  

на 2020 рік 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці Результат 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

1 Засідання громадської ради при Солом’янській районній 

в м. Києві державній адміністрації 

Щоквартально Голова, секретар громадської 

ради 

 

2 Засідання постійних комітетів громадської ради при 

Солом’янській районній в м. Києві державній 

адміністрації 

Щоквартально 

та за потребою 

Голова, заступники голови та 

голови комітетів громадської 

ради 

 

3 Розгляд звернень громадян відповідно до чинного 

законодавства України 

Протягом року Голова, заступники голови, 

секретар та голови комітетів  

громадської ради 

 

 

4 Забезпечення висвітлення діяльності громадської ради 

на офіційному субвебсайті Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації  

Протягом року Голова, секретар громадської 

ради 

 

5 Розгляд звернень громадян відповідно до чинного 

законодавства України 

Протягом року Голова, заступники голови, 

секретар та голови комітетів  

громадської ради 

 

 

6 Участь членів громадської ради в публічних 

громадських  обговореннях проектів Законів України 

Протягом року Голова громадської ради   

7 Участь у консультаціях з громадськістю в рамках Протягом року Голова, заступники голови,  
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Орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю у Солом’янському районі міста Києва на 

2020 рік 

секретар та голови комітетів  

громадської ради 

8 Проведення нарад, робочих зустрічей щодо питань 

життєдіяльності району 

Протягом року Голова, заступники голови, 

секретар та голови комітетів  

громадської ради 

 

 

 

 

Квітень 

 

9 Розробка та затвердження планів роботи громадської 

ради та постійних комітетів громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації 

Квітень  Голова, заступники голови, 

секретар та голови комітетів  

громадської ради 

 

 

 

Грудень 

 

10 Звіт голови громадської ради про результати діяльності  

за 2020 рік 

Грудень Голова, секретар громадської 

ради 

 

11 Звітування  голів комітетів громадської ради  про 

результати роботи за рік відповідно до  планів роботи 

кожного з комітетів 

Грудень Голова, заступники голови, 

секретар та голови комітетів   

 

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

 

1 Розгляд питань щодо транспортної інфраструктури Щомісячно,    

за необхідністю 

Комітет з питань житлово-

комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних 
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ресурсів, будівництва та 

архітектури 

2 Участь у проведенні  зборів, зустрічей з громадськістю, 

консультативної допомоги щодо створення ОСББ та 

будинкових комітетів в житлових будинках  

Протягом року Голова, заступник голови, голова 

комітету з питань житлово-

комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних 

ресурсів, будівництва та 

архітектури 

 

3 Участь в розробці проекту та контроль його реалізації 

стосовно скверу вздовж вул. А. Волошина (між 

гаражами, кооперативом «Вимпел» та приватним 

сектором від просп. Відрадного до вул. Польової)  

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

4 Провести незалежний аналіз питної води, що 

постачається мешканцям Солом’янського району з 

центрального водогону та діючих бюветів 

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

5 Провести моніторинг стихійної торгівлі в 

Солом’янському районі та скласти перелік місць 

порушень.  Напрацювати пропозиції, щодо соціальних 

майданчиків для торгівлі 

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

6 Залучення експертів РУА, КП «Благоустрій», КП УЗН 

Солом’янського району, поліції щодо розробки 

інформаційної пам’ятки в електронному вигляді правил 

благоустрою приватного сектору. Організація публічних 

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 
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консультацій з представниками ОСН Солом’янського 

району 

навколишнього середовища 

7 Вивчити питання щодо забруднення повітря у 

мікрорайоні «Відрадний», зібрати інформацію щодо 

наявності промислових підприємств, що становлять 

загрозу екології та забрудненню повітря. Запросити дані 

щодо екологічного стану повітря та наявності 

небезпечних речовин. 

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

8 Підготовка та проходження підготовки членів Комітету 

на інспекторів з питань благоустрою 

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

9 Проведення громадських слухань та збір підписів в 

підтримку проекту благоустрою алеї по вул. Героїв 

Севастополя (за колишнім пам’ятником Чубаря в бік 

Караваєвих Дач) 

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

10 Вивчити питання щодо статусу доріг садибного 

значення в приватному секторі Солом’янського району 

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

11 Проведення засідань Комітету за участю представників 

Солом’янського управління поліції Головного 

Управління Національної поліції в м. Києві та головного 

спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними 

Протягом року Комітет з питань охорони 

громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної 

роботи, захисту осіб та учасників 
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органами та запобігання і виявлення корупції 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

ООС (АТО), учасників бойових 

дій, протидії корупції та взаємодії 

з правоохоронними органами 

12 Участь членів Комітету в заходах Солом’янського 

управління поліції Головного Управління Національної 

поліції в м. Києві 

Протягом року Комітет з питань охорони 

громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної 

роботи, захисту осіб та учасників 

ООС (АТО), учасників бойових 

дій, протидії корупції та взаємодії 

з правоохоронними органами 

 

13 Проведення спільних зустрічей Комітету, Управління 

патрульної поліції у м. Києві та Солом’янського 

управління поліції Головного Управління Національної 

поліції в м. Києві з мешканцями Солом’янського району 

м. Києва 

Протягом року Комітет з питань охорони 

громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної 

роботи, захисту осіб та учасників 

ООС (АТО), учасників бойових 

дій, протидії корупції та взаємодії 

з правоохоронними органами 

 

14 Проведення заходів спільно з робочою групою з питань 

протидії корупції, створеною при КМДА 

Протягом року Комітет з питань охорони 

громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної 

роботи, захисту осіб та учасників 

ООС (АТО), учасників бойових 

дій, протидії корупції та взаємодії 

з правоохоронними органами 

 

 

15 Проведення заходів щодо взаємодії з правоохоронними Протягом року Комітет з питань охорони  
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органами по охороні громадського порядку на території 

Солом’янського району 

громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної 

роботи, захисту осіб та учасників 

ООС (АТО), учасників бойових 

дій, протидії корупції та взаємодії 

з правоохоронними органами 

16 Участь членів Комітету з питань охорони громадського 

порядку, мобілізаційної та оборонної роботи, захисту 

осіб та учасників ООС (АТО), учасників бойових дій, 

протидії корупції та взаємодії з правоохоронними 

органами в заходах відповідного комітету Громадської 

ради при КМДА 

Протягом року Комітет з питань охорони 

громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної 

роботи, захисту осіб та учасників 

ООС (АТО), учасників бойових 

дій, протидії корупції та взаємодії 

з правоохоронними органами 

 

17 Розгляд питання про забезпечення населення району 

місцями  шкіл та дитячих садків, інтернатів для дітей з 

особливими потребами у Солом’янському районі 

Протягом року Комітет з питань гуманітарної, 

інформаційно-комунікаційної 

політики, освіти, культури, справ 

дітей, сім’ї, молоді та спорту, 

духовного відродження 

 

18 Розгляд питань про обладнання спортивних дитячих 

майданчиків, зон відпочинку та вигулу домашніх тварин 

на території Солом’янського району 

 

Протягом року Комітет з питань гуманітарної, 

інформаційно-комунікаційної 

політики, освіти, культури, справ 

дітей, сім’ї,  молоді та спорту, 

духовного відродження 

 

19 Контроль та перевірка організації харчування учнів 

закладів освіти Солом’янського району м. Києва 

Протягом року Комітет з питань гуманітарної, 

інформаційно-комунікаційної 

політики, освіти, культури, справ 
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дітей, сім’ї, молоді та спорту, 

духовного відродження 

20 Контроль за реалізацію проекту з розчистки та 

благоустрою у парку «Відрадний». Оновлення графіку 

робіт та уточнення, щодо внесення змін до проекту. 

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

21 Моніторинг та аналітика порушень норм благоустрою 

розриття прибудинкових територій, міжквартальних 

проїздів, тротуарів на предмет цілісного порушення 

асфальтного покриття та інших порушень  службами 

«Київенерго», КП «Київські теплові мережі» та інші 

профільні КП. Для формування акту обстежень. 

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

 

22 Звернутись до Київради стосовно надання статусу 

скверу та влаштування скверів за адресами: просп. 

Відрадний, 95,  

бул. Вацлава Гавела, 31 - 57 

Протягом року Комітет з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

23 Участь у проведенні консультацій з громадськістю  

щодо питань взаємодії державної влади з суб’єктами 

господарювання (громадянами)  

Протягом року Голова, заступник голови,  голова 

комітету  з питань розвитку 

промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 
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24 Розгляд питань про обладнання спортивних дитячих 

майданчиків, зон відпочинку та вигулу домашніх тварин 

на території Солом’янського району 

Протягом року Комітет з питань житлово-

комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних 

ресурсів, будівництва та 

архітектури 

 

25 Розгляд питань про забезпечення належного 

екологічного стану водоймищ, розташованих на 

території Солом’янського району 

Протягом року Комітет з питань житлово-

комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних 

ресурсів, будівництва та 

архітектури 

 

26 Розгляд питань щодо очищення дерев на території 

Солом’янського району, уражених омелою 

Протягом року Комітет з питань житлово-

комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних 

ресурсів, будівництва та 

архітектури 

 

27 Участь у нараді про підготовку до осінньо-зимового 

періоду. Обговорення питань енергозбереження 

Протягом року Комітет з питань житлово-

комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних 

ресурсів, будівництва та 

архітектури 

 

28 Організація та проведення заходів з благоустрою  

Солом’янського району  

Протягом року Комітет з питань житлово-

комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних 

ресурсів, будівництва та 

архітектури 
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29 Підготовка та проведення заходів щодо популяризації 

здорового способу життя 

Протягом року Комітет з питань соціальної 

політики та охорони здоров’я 

 

30 Участь у проведенні електронних консультацій з 

громадськістю  щодо питань соціально-економічного 

розвитку Солом’янського району м. Києва 

Протягом року Голова, заступник голови та 

голова комітету  з питань 

розвитку промисловості, розвитку 

підприємства, екології, 

благоустрою та охорони 

навколишнього середовища 

 

31 Проведення спільних заходів з комітетами громадської 

ради Святошинського та Голосіївського районів 

(медичні огляди, проведення клінічних досліджень 

тощо) 

Протягом року Комітет з питань соціальної 

політики та охорони здоров’я 

 

32 Проведення профілактичних медичних оглядів 

населення спільно з організацією «Червоний Хрест» та 

БО «Міжнародний благодійний фонд «Сприяння 

розвитку медицини» 

Протягом року Комітет з питань соціальної 

політики та охорони здоров’я 

 

 

 

Квітень-травень 

 

33 Участь у проведенні зустрічей з громадськістю щодо 

відновлення благоустрою та покращення санітарного 

стану прибудинкових територій житлових будинків 

Солом’янського району м. Києва 

Квітень-

травень  

Голова, заступник голови та голова 

комітету з питань житлово-

комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, 

будівництва та архітектури 

 

 

Жовтень-грудень 
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34 Участь у проведенні заходів до Дня працівника освіти Жовтень 

 

Комітет з питань гуманітарної, 

інформаційно-комунікаційної 

політики, освіти, культури, справ 

дітей, сім’ї, молоді та спорту, 

духовного відродження 

30 

35 Участь у проведенні зустрічей з громадськістю щодо 

відновлення благоустрою та покращення санітарного 

стану прибудинкових територій житлових будинків 

Солом’янського району м. Києва 

Жовтень 

 

Голова, заступник голови та голова 

комітету з питань житлово-

комунальної та транспортної 

інфраструктури, земельних ресурсів, 

будівництва та архітектури 

33 

36 Участь членів громадської ради у проведенні круглого 

столу з представниками органів самоорганізації 

населення з актуальних питань життєдіяльності 

Солом’янського району м. Києва  

Жовтень-

грудень 

Голова, заступники голови 

громадської ради 

 

37 Участь членів громадської ради у проведенні круглого 

столу з представниками органів самоорганізації 

населення з актуальних питань життєдіяльності 

Солом’янського району м. Києва  

Жовтень-

грудень 

Голова, заступники голови 

громадської ради 

 

38 Організація та проведення круглого столу на тему: 

«Ефективність взаємодії громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації з Солом’янською райдержадміністрацією» 

Жовтень-

грудень  

Голова, заступники голови, секретар 

громадської ради 

 

 

 

 

ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ 

 

1 Участь членів громадської ради та представників 

громадськості у районних заходах з благоустрою 

Протягом  

року 

Голова та  

заступники голови 
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2 Участь членів громадської ради у міських та районних 

заходах 

Протягом  

року 

Голова та  

заступники голови  

 

 

Грудень 

 

3 Проведення заходів, пов’язаних з Всеукраїнським 

тижнем права  

Грудень Комітет з питань охорони 

громадського порядку, 

мобілізаційної та оборонної роботи, 

захисту осіб та учасників ООС 

(АТО), учасників бойових дій, 

протидії корупції та взаємодії з 

правоохоронними органами 

 

 

 


