
 

Проект 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення Громадської ради  

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації  

№________ від «______»_______________20___р. 

 

 

План роботи 

Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації 

на 2016 рік 

 

№ 

п/п 

 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Примітка 

І. Засідання Громадської ради та перспективний перелік питань  

для розгляду 

1. Заслуховування на засіданнях 

Громадської ради керівників  

райдержадміністрації та її структурних 

підрозділів з питань соціально-

економічного розвитку району 

січень-грудень Павленко А.М. 

та заступники 

голови ГР. 

 

2. Розгляд звернень громадян, пропозицій 

інститутів громадянського суспільства 

з питань, що належать до компетенції 

Громадської ради 

січень-грудень Павленко А.М. 

та заступники 

голови ГР. 

 

3. Обговорення проекту орієнтовного 

плану проведення консультацій з 

громадськістю у 2016 році. 

грудень Павленко А.М. 

Мітюк С.О. 

 

4. Про роботу підліткових клубів за 

місцем проживання району, а саме: 

організація роботи з дітьми на платній 

чи безоплатній основі; якість роботи 

гуртків; кількість дітей в гуртках ; 

участь в заходах району; професійність 

педагогів; стан приміщень.   

квітень Мерінова О.В., 

Коваленко 

О.С., 

Михайлишина 

М.О. 

 

5. Звіт про роботу Громадської ради у 

2016 р. 

грудень Павленко А.М. 

та голови 

комітетів ГР 

 

6. Затвердження плану роботи 

Громадської ради на 2016 рік 

грудень Павленко А.М. 

та голови 

комітетів ГР 

 

7. Про стан взаємодії інститутів 

громадянського суспільства та 

правоохоронних органів у 

Дніпровському районі м.Києва 

жовтень Кругляк М.С. 

 

 

8. Про стан дотримання членами 

Громадської ради норм Положення та 

Регламенту Громадської ради при 

Дніпровскій в м.Києві державній 

адміністрації  

липень, 

листопад 

Кругляк М.С. 

 

 

ІІ. Засідання комітетів Громадської ради та перспективний перелік питань для розгяду 

1 Питання щодо виїзної та стихійної 

торгівлі 

квітень-жовтень Базік О.М.  



2 Про можливість оренди приміщень 

комунальної власності району в плані 

розвитку підприємництва району та 

створення нових робочих місць 

квітень Базік О.М.  

3 Про можливість оренди приміщень 

комунальної власності для громадських 

організацій, що працюють з дітьми та 

молоддю 

вересень Сергеєва Ю.Й.  

4 Про оренду приміщень 

загальноосвітніх навчальних закладах . 

вересень Мерінова О.В. 

 

 

5 Про роботу підліткових клубів за 

місцем проживання району, а саме: 

організація роботи з дітьми на платній 

чи безоплатній основі; якість роботи 

гуртків; кількість дітей в гуртках; 

участь в заходах району; професійність 

педагогів; стан приміщень.   

березень-квітень Мерінова О.В., 

Михайлишина 

М.О. 

 

6 Про інклюзивну освіту в районі, її 

доцільність та ефективність.  

жовтень Мерінова О.В. 

 
 

7 Питання встановлення плати для 

батьків за перебування (харчування) 

дітей у державних комунальних та 

дошкільних навчальних закладах і 

загальноосвітніх навчальних закладах 

вересень Мерінова О.В.  

8 Про здійснення соціальної 

профілактики, реабілітація сімей, дітей 

та молоді з різних категорій населення 

у ЗНЗ та позашкільних закладах.  

грудень. Сергеєва Ю.Й.  

9 Щодо надання соціально-психологічної 

допомоги дітям та підліткам з зони 

АТО, та тим, батьки яких виконують 

військовий обов’язок на сході країни у 

закладах дошкільної, загальної, 

середньої освіти. 

квітень Мерінова О.В. 

Сергеєва Ю.Й. 

Фоміних С.А. 

 

10 Про стан харчування та медичного 

обслуговування у закладах ЗНЗ 

жовтень Мерінова О.В. 

Сергеєва Ю.Й. 
 

11 Щодо забезпечення школярів, які 

навчаються в державних і комунальних 

навчальних закладах, безоплатними 

підручниками в межах доведених 

бюджетних призначень. 

серпень Мерінова О.В.  

12.  Питання щодо реалізації державної 

політики забезпечення квартирами та 

реалізації державної політики 

забеспечення індивідуального 

житлового будівництва учасників 

бойових дій 

листопад Фоміних С.А.  

13.  Питання щодо організаціі роботи 

місцевих ринків та сезонних ярмарок 

вересень Базік О.М.  

14. Про участь громадськості в охороні 

навколишнього середовища та 

благоустрої території Дніпровського 

району м. Києва 

березень-квітень Базік О.М.  

15. Про співпрацю з 

райдержадміністрацією та профільною 

комісією Київради щодо розробки та 

лютий Базік О.М.   



затвердження детальних планів 

територій Дніпровського району м. 

Києва 

16. Про співпрацю з 

райдержадміністрацією та профільною 

комісією Київради щодо надання 

земельним ділянкам статусу скверу в 

Дніпровському районі м. Києва 

березень Базік О.М.  

17 Про співпрацю з 

райдержадміністрацією та профільною 

комісією Київради щодо затвердження 

положення про громадські слухання в 

місті Києві та організація проведень 

громадських слухань в Дніпровському 

районі м. Києва спільно з 

представниками виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) 

травень Базік О.М.  

18 Питання щодо надання фінансової 

підтримки за рахунок місцевих 

бюджетів громадським організаціям 

інвалідів та ветеранів, їх спілкам, 

молодіжним і громадським 

організаціям 

жовтень Сергеєва Ю. Й.  

19 Про стан забезпечення населення 

субсидіями та компенсаціями 

квітень Сергеєва Ю.Й.,  

 

 

20 Про залучення громадських організацій 

до популяризації сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

травень Сергеєва Ю. Й.  

21. Про роботу керівника штабу 

Дніпровського районного громадського 

формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону у, щодо 

результатів роботи та цільового 

використання бюджетних коштів 

лютий Кругляк М.С. 

 
 

22. Попередній розгляд та вивчення 

проектів рішень, що виносяться на 

засідання Громадської ради 

липень-грудень Голови 

комітетів 

 

23. Про стан формування 

(комплектування) національної  поліції 

у Дніпровському районі м.Києва 

травень Кругляк М.С. 

Негода 

 

24. Обговорення питань запобігання 

корупційним правопорушенням 

службових осіб правоохоронних та 

інших державних органів 

Дніпровського району м.Києва 

вересень Кругляк М.С. 

Негода 

 

25. Про дотримання вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» у 

Дніпровській районній в м.Києві 

державній адміністрації 

квітень Кругляк М.С. 

 

 

ІІІ. Участь у консультаціях з громадськістю, що проводяться у форматі «круглих столів» 

та публічного громадського обговорювання 

1. Участь у заходах відповідно до 

орієнтовного плану проведення 

райдержадміністрацією консультацій з 

громадськістю 

лютий-грудень Голови 

комітетів 
 



2 Проведення «круглого столу» 

«Актуальні аспекти реалізації 

молодіжної політики в районі» 

листопад Сергеєва Ю. Й.  

3 Проведення «круглого столу» 

«Проблеми та перспективи туристичної 

галузі у  Дніпровському районі м. 

Києва » 

вересень Мерінова О.В.  

4 Проведення засідання «круглого столу» 

«Актуальні питання реформування 

медичної галузі» 

вересень Сергеєва Ю.Й.  

5 Проведення «круглого столу» з питань 

соціального захисту ветеранів 

квітень Сергеєва Ю.Й., 

Фоміних С.А. 
 

6 Проведення «круглого  столу» на тему: 

«Соціальна адаптація та підтримка 

громадян, які прибувають із тимчасово 

окупованих територій і районів 

проведення АТО» 

березень Сергеєва Ю.Й., 

Фоміних С.А. 
 

7 Проведення «круглого столу» «Про 

стан військово-патріотичного 

виховання населення Дніпровського 

району м. Києва» 

вересень Фоміних С.А.  

8 Проведення «круглого столу за участю 

громадськості району для вивчення 

думки громади з проблемних питань 

підприємців.  

вересень Базік О.М.  

9. Обговорення проблем та перспектив 

розвитку ОСББ в Дніпровському 

районі м. Києва 

квітень Базік О.М.  

10 Участь в розробці та затвердженні 

Плану консультацій з громадськістю на 

2016 рік, передбачивши в ньому 

найбільш актуальні питання в усіх 

сферах життєдіяльності  Дніпровського 

району м. Києва 

листопад-

грудень 

Голови 

комітетів 

 

IV. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань формування та 

реалізації державної, регіональної політики. 

1. Участь у підготовці проектів 

розпоряджень голови 

райдержадміністрації 

липень-грудень Павленко А.М. 

Ігнатенко І.В. 

Комаренко 

С.В. 

Мітюк С.О. 

Голови 

комітетів 

 

V. Участь у підготовці пропозицій до проектів міських програм, які розробляються 

райдержадміністрацією 

1. Забезпечення внесення пропозицій до 

проекту бюджету міста Києва  на 2017 

рік в частині Дніпровського району 

м.Києва  (підготовка необхідних 

розрахунків та обґрунтування до 

проекту бюджету відповідно до вимог 

бюджетного законодавства України 

жовтень Павленко А.М. 

Ігнатенко І.В. 

Комаренко 

С.В. 

Мітюк С.О. 

Голови 

комітетів 

 

2. Участь у розроблені та обговорюванні 

проектів регіональних програм 

економічного, соціального і 

культурного розвитку 

липень-грудень Павленко А.М. 

Ігнатенко І.В. 

Комаренко 

С.В. 

 



Голови 

комітетів 

3. Забезпечення внесення пропозицій 

щодо плану діяльності 

райдержадміністрації щодо підготовки  

проектів регуляторних актів на 2016 рік 

жовтень-

листопад 

Павленко А.М. 

Ігнатенко І.В. 

Комаренко 

С.В. 

Мітюк С.О. 

Голови 

комітетів 

 

4. Участь у формуванні адресних 

переліків до програми по ремонту 

житлового фонду Дніпровського 

району м. Києва 

жовтень-

листопад 

Базік О.М.  

5. Підготовка пропозицій щодо внесення 

змін до Програми економічного і 

соціального розвитку м.Києва в частині 

фінансування капітальних вкладень та 

капітальних ремонтів за рахунок 

коштів спеціального фонду міського 

бюджету 

 

жовтень-

листопад 

Базік О.М.  

VI. Здійснення громадського контролю за діяльністю райдержадміністрації та її 

структурних підрозділів 

1. Здійснення контролю за  виконанням 

бюджету міста Києва, в частині, 

передбаченій для головного 

розпорядника –Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

липень-грудень Голови 

комітетів 
 

2.  Здійснення моніторингу ефективності 

діяльності центру надання 

адміністративних послуг 

Дніпровського району м. Києва 

січень-грудень Ігнатенко І.В. 

Голови 

комітетів 

 

3 Здійснення контролю за використанням  

бюджетних і позабюджетних ресурсів, 

що направлені на житлово-комунальне 

господарство 

січень-грудень Ігнатенко І.В.  

Базік О.М. 
 

4 Здійснення контролю за проведенням  

капітального та поточного ремонту із 

житлового фонду, об’єктів житлово-

комунального господарства  та 

благоустрою території  Дніпровського 

району м. Києва 

січень-грудень Ігнатенко І.В. 

Базік О.М. 
 

5 Участь у проведенні перевірки 

готовності комунальних служб 

Дніпровського району міста Києва до 

осінньо-зимового періоду 

жовтень Ігнатенко І.В. 

Базік О.М. 

 

6 Здійснення контролю за належним 

станом благоустрою території  

Дніпровського району м. Києва  

січень-грудень Базік О.М. 

Ігнатенко І.В. 
 

7 Здійснення моніторингу використання 

приміщень, що знаходяться в 

муніципальній власності 

січень-грудень Ігнатенко І.В 

Базік О.М. 

 

8 Здійснення контролю за станом 

благоустрою, у тому числі виробничих 

територій, організації озеленення, 

охорони зелених насаджень і водойм, 

січень-грудень Ігнатенко І.В 

Базік О.М. 

 



створення місць відпочинку громадян 

9 Здійснення громадського контролю 

щодо незаконного розміщення виїзної 

та стихійної торгівлі 

січень-грудень Ігнатенко І.В. 

Базік О.М. 

 

10 Здійснення контролю за забезпеченням 

проведення перевірок роботи дрібно-

роздрібної мережі по продажу 

безалкогольних напоїв, морозива, 

квасу, свіжих овочів та фруктів 

січень-грудень Базік О.М.  

11 Здійснення моніторингу виконання 

заходів з реалізації Програми 

економічного і соціального розвитку  

м.Києва на 2015 рік у Дніпровському 

районі   

  

січень-грудень Заступники 

голів комітетів 

ГР 

 

12 Участь у проведенні моніторингу 

закупівель розпорядниками  та 

одержувачами коштів бюджету 

м.Києва необхідної продукції, робіт, 

послуг у виробників м.Києва, в тому 

числі Дніпровського району 

січень-грудень Заступники 

голів комітетів 

ГР. 

 

13 Здійснення моніторингу стану 

соціального захисту ветеранів війни 

січень-грудень Сергеєва Ю.Й.  

14 Здійснення контролю за оформленням і 

видачою довідок про взяття на облік, 

призначення щомісячної адресної  

допомоги особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території 

України та районів проведення 

антитериростичної операції, для 

покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних 

послуг 

січень-грудень Сергеєва Ю.Й. 

Фоміних С.А. 

 

15 Здійснення контролю за  виконанням 

програм та здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення 

соціального та правового захисту 

сімей, дітей та молоді, сприяння  

соціальному становленню та розвитку 

дітей та молоді, запобігання насильству 

в сім’ї 

липень-грудень Мерінова О.В., 

Сергеєва Ю.Й 

 

16 Здійснення контролю: за діяльністю 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх 

типів незалежно від їх 

підпорядкування;  

січень-грудень Мерінова О.В., 

Сергеєва Ю.Й 

 

17 Здійснення контролю за технічним 

станом,  

ефективністю і цільовим 

використанням спортивних об’єктів, 

що належать до сфери управління  

райдержадміністрації та за 

дотриманням правил безпеки під час 

проведення масових 

заходів 

січень-грудень Мерінова О.В., 

Сергеєва Ю.Й 

 

18 Здійснення контролю за збереженням 

та розвитком мережі (насамперед 

січень-грудень Мерінова О.В., 

Сергеєва Ю.Й 

 



безкоштовних) спортивних секцій, 

фізкультурно-оздоровчих клубів, 

спортивних клубів і секцій, підліткових 

клубів за місцем проживання, а також 

за забезпеченням пільгового 

відвідування дітей пільгових категорій 

та дітей із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

19 Здійснення перевірки стану роботи зі 

зверненнями громадян в структурних 

підрозділах райдержадміністрації та 

комунальних підприємствах району, 

які підпорядковані Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

січень-грудень Кругляк М.С. 

 
 

20 Здійснення контролю за виконанням 

Міської цільової програми правової 

освіти населення міста Києва на 2012 - 

2016 роки, на території Дніпровського 

району м.Києва. 

січень -грудень  Кругляк М.С. 

 
 

21 Здійснення моніторингу ситуацій, 

щодо виконання вимог ЗУ “Про 

очищення влади” 

січень -грудень  Кругляк М.С. 

 
 

VII. Здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів 

райдержадміністрації 

1. Створення експертної групи 

Громадської ради 

січень-лютий Павленко А.М.  

2. Підготовка пропозиції щодо внесення 

змін до програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва в 

частині фінансування капітальних 

вкладень та капітальних ремонтів за 

рахунок коштів спеціального фонду 

міського бюджету 

листопад-

грудень 

Ігнатенко І.В.  

3. Забезпечення експертизи проекту 

бюджету міста Києва на 2016 

рік в частині Дніпровського району 

м.Києва (підготовка необхідних 

розрахунків та обґрунтування до 

проекту бюджету відповідно до вимог 

бюджетного законодавства України  

листопад-

грудень 

Ігнатенко І.В. 

Комаренко 

С.В. 

 

4. Проведення аналізу інвестиційних 

можливостей Дніпровського району м. 

Києва 

вересень-

жовтень 

Базік О.М.  

5. Аудит, громадська експертиза стану 

паркового господарства та зелених 

насаджень району 

липень-грудень Базік О.М.  

6. Проведення громадської експертизи 

роботи комітету доступності по 

виконанню всеукраїнської програми 

«Безбар’єрна Україна» 

листопад Ігнатенко І.В., 

Голови 

комітетів 

 

7. Участь у проведенні інвентаризації  

фізкультурно-спортивних об’єктів, що 

розташовані на території 

Дніпровського району м.Києва 

жовтень-

листопад 

Мерінова О.В.  

VIII. Вивчення (дослідження) актуальних питань життєдіяльності району 



1. Вивчення питань управління закладами 

освіти, науки, культури, фізкультури і 

спорту, які належать територіальним 

громадам або передані їм, 

молодіжними підлітковими закладами 

за місцем проживання, організації їх 

матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення. 

січень-квітень Мерінова О.В.  

2. Вивчення питання щодо соціальної 

профілактики у школах та 

позашкільних закладах, яка направлена 

на попередження аморальної, 

негативної, протиправної, іншої 

асоціальної поведінки дітей та молоді, 

інформування дітей та молоді про дії, 

які несуть будь-який негативний 

впливу на життя і здоров’я та 

запобігання такому впливу. 

вересень-

листопад 

Мерінова О.В. 

 
 

3. Дослідження питання соціальної 

реабілітації для сімей, дітей та молоді з 

неблагополучних сімей у школах та 

позашкільних закладах, яка направлена 

на відновлення морального, 

психічного, духовного та фізичного 

стану. 

вересень-

листопад 

Мерінова О.В. 

 

 

IX. Здійснення заходів зі збору, узагальнення та подання райдержадміністрації пропозицій 

ІГС щодо  вирішення питань, які мають важливе суспільне значення 

1. Проведення «круглих столів», 

узагальнення та подання 

райдержадміністрації рекомендацій і 

пропозицій, висловлених їх 

учасниками 

січень-грудень Голови 

комітетів 
 

Х. Здійснення публічних заходів комітету 

1 Участь у заході з нагоди відзначення  

Дня підприємця у Дніпровському 

районі м.Києва 

липень Базік О.М.  

2 Участь у заходах до Дня незалежності 

України 

24 серпня Павленко А.М. 

Ігнатенко І.В. 

Комаренко 

С.В., Мітюк 

С.О. 

Голови 

комітетів 

 

3 Участь у заходах до Дня партизанської 

слави 

вересень Ігнатенко І.В. 

Фоміних С.А. 

Голови 

комітетів 

 

4 Участь у заходах  до Дня захисника 

України 

14 жовтня Ігнатенко І.В. 

Фоміних С.А. 

Голови 

комітетів 

 

5 Участь у заходах до  Дня визволення 

України від фашистських загарбників 

28 жовтня Ігнатенко І.В. 

Фоміних С.А. 

Голови 

комітетів 

 

6 Участь у заходах щодо  3 грудня Мітюк С.О.  



Міжнародного Дня інвалідів  Сергеєва Ю.Й. 

7 Участь у заходах щодо відзначення Дня 

Чорнобильської трагедії 

квітень  Мітюк С.О. 

Сергеєва Ю.Й. 

 

8 Участь у заходах з нагоди Дня пам’яті 

жертв голодоморів 

грудень Мітюк С.О. 

Сергеєва Ю.Й. 
 

9. Участь в організації районних  

заходів до Дня Святого Миколая, 

Новорічних та Різдвяних свят  

грудень Павленко А.М. 

та заступники 

голови ГР. 

 

ХI. Забезпечення висвітлення діяльності комітету 

1. Наповнення рубрики «Громадська 

рада» на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації 

січень-грудень Мітюк С.О.  

2. Створення і підтримка сторінок і груп в 

соціальних мережах Інтернету 

липень-грудень Мітюк С.О.  

ХІI. Інша діяльність Громадської ради 

1 Затвердження графіку прийому 

громадян членами Громадської ради, 

оприлюднення данної інформації на 

сайті РДА  

лютий Павленко А.М.  

2 Участь голови Громадської ради у 

засіданнях колегії 

райдержадміністрації 

лютий Павленко А.М.  

3 Закріплення членів Громадської ради 

за консультативно - дорадчими 

органами райдержадміністрації 

Січень-лютий Павленко А.М. 

Мітюк С.О. 

Голови 

комітетів 

 

4 Забезпечення роботи громадської 

приймальні Громадської ради, 

розробити графік прийому громадян 

Січень-лютий Мітюк С.О. 

 

 

5 Участь в засіданнях координаційної 

ради з питань сприяння розвитку та  

забезпечення функціонування 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у 

Дніпровському районі м. Києва 

Січень Базік О.М.  

6 Взаємодія з органами самоорганізації 

населення щодо проектів благоустрою 

відповідних мікрорайонів 

січень-грудень Базік О.М..  

7 Робота з мешканцями житлових 

будинків щодо створення ОСББ (на 

виконання плану стратегії розвитку 

Дніпровського району 2012-2025) 

січень-грудень Базік О.М..  

8 Організація взаємодії та сприяння 

діяльності громадських формувань з 

охорони громадського порядку і 

державного кордону 

січень-грудень Кругляк М.С. 

 
 

9 Організація роботи по взаємодії з 

іншими громадськими радами та 

інститутами громадянського 

суспільства 

січень-грудень Кругляк М.С. 

Мітюк С.О. 

Павленко А.М. 

 

10 Участь у роботі консультативно-

дорадчих та інших допоміжних органів 

при Дніпровській районній в місті 

Києві 

січень-грудень Члени 

громадських 

рад 

 

11 Засідання координаційного комітету 

Громадських рад при районних радах 

Березень Павленко А.М. 

Черевко Н.М. 
 



міста Києва Секретаріат ГР 

12 Участь у засіданнях координаційного 

комітету Громадських рад при 

районних радах міста Києва 

Січень-грудень Павленко А.М.  

 


