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План роботи
Громадської ради
при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації
на 2018 рік
№
п/
п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

І. Засідання Громадської ради та перспективний перелік питань
для розгляду
1 Про заходи Дніпровської районної в
Лютий
Базік О.М.,
місті Києві державної адміністрації
Смичок О.Б.
щодо капітального ремонту житлових
будинків
2 Про проекти ДПТ Дніпровського
Лютий
Базік О.М.,
району м. Києва, зокрема про
Шашкіна Л.О.
детальний план території житлового
масиву «Соцмістечко»
3 Про оренду приміщень в навчальних
Лютий
Седченко І.В.,
закладах управління освіти
Кулєшов А.А.
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
4 Про готовність житлово-комунального
Березень
Базік О.М.,
господарства Дніпровського району м.
Смичок О.Б.
Києва до впровадження Закону України
«Про житлові комунальні послуги»
5 Про презентацію районної комплексної
Березень
Седченко І.В.,
цільової програми «Дорогою добра»
Кулєшов А.А.
6 Про стан території заводу «Радикал» та
Березень
Базік О.М.,
заходи щодо ліквідації джерел
Шашкіна Л.О.,
забрудення ртуттю
Мальчевський М.І.
7 Про незаконні захоплення у
Березень
Віровцев В.Ю.,
Дніпровському районі м.Києва на
Смичок О.Б.,
предмет «рейдерських» і корупційних
Шашкіна Л.О.
складових та механізми реагування
правоохоронних органів на подібні
злочинні дії
8 Про формування територіальної
Квітень
Базік О.М.
громади Дніпровського району м.
Києва, її представницього та
виконавчого органів
9 Про стан впровадження інклюзивної
Квітень
Седченко І.В.,
освіти вДніпровському районі м. Києва
Кулєшов А.А.
районі та шляхи вирішення проблемних
питань

Приміт
ка

10 Про стан проведення капітальних та
поточних ремонтних робіт
асфальтового покриття загальних доріг
та прибудинкових територій
11 Про стан харчування та медичного
обслуговування у закладах освіти
12 Про підсумки опалювального сезону на
території Дніпровського району м.
Києва
13 Про використання нежитлових
приміщень, які передані в орендне
користування відповідно до Положення
"Про оренду майна комунальної
власності територіальної громади міста
Києва" та приведення до відповідності
договорів оренди, термін дії яких
скінчився (за участю начальника
відділу із питань майна комунальної
власності)
14 Про облік спортивних майданчиків у
Дніпровському районі м. Києва, стан їх
утримання та використання.
15 Про хід впровадження медичної
реформи та шляхи його вдосконалення
16 Про повернення у комунальну
власність та ефективне використання
підприємств, які надають киянам
комунальні послуги, та дотримання
доступних тарифів
17 Про облік та вдосконалення реєстрації
речових прав на нерухоме майно у
Дніпровському районі м. Києва
18 Про проблемні питання власників
тимчасових споруд та можливі шляхи
їх вирішення.
19 Про стан підготовки житлового фонду
до опалювального періоду та складення
актів-готовності будинків до осінньозимового періоду (заслуховування
директора КП «Керуюча компанія по
обслуговуванню житлового фонду»);
20 Про питання якісного обслуговування
сімей загиблих учасників бойових дій
та інвалідів війни
21 Про виконання ремонтних робіт у
житлових будинках за рахунок коштів
отриманих від плати за обслуговування
житлового будинку та прибудинкової
территорії
22 Про питання утилізації побутових

Травень

Базік О.М.
Смичок О.Б

Травень

Седченко І.В.,
Кулєшов А.А.
Базік О.М.,
Смичок О.Б.

Травень
Червень

Базік О.М.,
Смичок О.Б.,
Мальчевський М.І.

Червень

Седченко І.В.,
Кулєшов А.А.

Червень

Седченко І.В.

Червень

Базік О.М.
Смичок О.Б.

Липень

Базік О.М.

Липень

Базік О.М.,
Мальчевський М.І.

Вересень

Базік О.М.,
Смичок О.Б.

Вересень

Седченко І.В.,
Віровцев В.Ю.

Вересень

Базік О.М.,
Смичок О.Б.

Жовтень

Базік О.М.,

відходів

Смичок О.Б.,
Мальчевський М.І.
Смичок О.Б

23 Про стан проведення капітальних та
Листопад
поточних ремонтних робіт
асфальтового покриття загальних доріг
та прибудинкових територій
ІІ. Засідання комітету Громадської ради та перспективний перелік питань для розгяду
1 Про стан благоустрою Дніпровського
Січень
Базік О.М.,
району міста Києва та діючої
Смичок О.Б.
нормативно-правової бази в галузі.
2

3

Про заходи Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації
щодо капітального ремонту житлових
будинків.
Про стан житлового фонду
Дніпровського району м. Києва

Про вивчення проектів ДПТ
Дніпровського району міста Києва, які
затверджені КМР до розробки та
напрацювання заходів і пропозицій для
їх обговорення.
5 Про проекти ДПТ Дніпровського
району м. Києва, зокрема про
детальний план території житлового
масиву «Соцмістечко»
6 Про оренду приміщень в навчальних
закладах управління освіти
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
7 Про альтернативні проектні рішення
будівництва Лівобережних з`їздів
Подільсько-Воскресенського мосту
8 Щодо сприяння проведення навчань з
оборони Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації.
9 Про презентацію комплексної цільової
районної програми «Дорогою добра».
10 Про стан проведення капітальних та
поточних ремонтних робіт
асфальтового покриття загальних доріг
та прибудинкових територій
11 Про незаконні захоплення у
Дніпровському районі м.Києва на
предмет «рейдерських» і корупційних
складових та механізми реагування
правоохоронних органів на подібні
злочинні дії.
12 Про питання якісного обслуговування
сімей загиблих учасників бойових дій
та інвалідів війни
4

Лютий

Базік О.М.,
Смичок О.Б.,
Мальчевський М.І.

Лютий

Смичок О.Б.

Лютий

Базік О.М.,
Шашкіна Л.О.

Лютий

Базік О.М.,
Шашкіна Л.О.

Лютий

Седченко І.В.,
Кулєшов А.А.

Лютий

Базік О.М.,
Шашкіна Л.О.

Лютий
Березень
Березень

Березень

Березень

Віровцев В.Ю.,
Фоміних С.А
Седченко І.В.,
Кулєшов А.А.
Базік О.М.,
Смичок О.Б.,
Мальчевський
М.І.
Віровцев В.Ю.,
Смичок О.Б.,
Шашкіна Л.О.

Седченко І.В.,
Віровцев В.Ю.

13 Про стан території заводу «Радикал» та
заходи щодо ліквідації джерел
забрудення ртуттю
14 Про стан впровадження інклюзивної
освіти в районі, шляхи вирішення
проблемних питань
15 Про питання проблемних забудов в
Днпровському районі м. Києва

Березень

16 Про стан харчування та медичного
обслуговування у закладах освіти.
17 Про підсумки опалювального сезону на
території Дніпровського району м.
Києва

Травень

18 Про використання нежитлових
приміщень, які передані в орендне
користування відповідно до Положення
"Про оренду майна комунальної
власності територіальної громади міста
Києва" та приведення до відповідності
договорів оренди, термін дії яких
скінчився (за участю начальника
відділу із питань майна комунальної
власності)
19 Про проблемні питання власників
тимчасових споруд та можливі шляхи
їх вирішення.
20 Про обік спортивних майданчиків у
Дніпровському районі м. Києва, стан їх
утримання та використання.
21 Про повернення у комунальну
власність та ефективне використання
підприємств, які надають киянам
комунальні послуги, та дотримання
доступних тарифів
22 Про питання утилізації побутових
відходів

Червень

23 Про виконання ремонтних робіт у
житлових будинках за рахунок коштів
отриманих від плати за обслуговування
житлового будинку та прибудинкової
территорії
24 Про підготовку житлового фонду до
опалювального періоду та складення
актів-готовності будинків до осінньозимового періоду
25 Щодо виконання Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації законів України «Про
основи соціальної захищеності

Вересень

Квітень
Квітень

Травень

Базік О.М.,
Шашкіна Л.О.,
Мальчевський М.І.
Кулєшов А.А.,
Седченко І.В.
Базік О.М.,
Смичок О.Б.,
Шашкіна Л.О.
Седченко І.В.,
Кулєшов А.А.
Базік О.М.,
Седченко І.В.,
Смичок О.Б.,
Мальчевський М.І.
Базік О.М.,
Смичок О.Б.
Мальчевський М.І.

Червень

Мальчевський М.І.

Червень

Кулєшов А.А.

Червень

Базік О.М.
Смичок О.Б.

Липень

Базік О.М.,
Смичок О.Б.,
Мальчевський М.І.
Базік О.М.,
Смичок О.Б.

Вересень

Листопад

Базік О.М.,
Седченко І.В.,
Смичок О.Б.,
Мальчевський М.І.
Седченко І.В.

інвалідів в Україні» та «Про
реабілітацію інвалідів в Україні»
ІІІ. Участь у консультаціях з громадськістю, що проводяться у форматі «круглих
столів» та публічного громадського обговорювання
1 Проведення «круглого столу» на тему:
Січень
Віровцев В.Ю,
«Незаконних
захоплень
у
Фоміних С.А.,
Дніпровському районі м. Києва на
Шашкіна Л.О.,
предмет «рейдерських» і корупційних
Смичок О.Б.
складових».
2 Проведення «круглого столу» на тему:
Березень
Віровцев В.Ю.,
«Проблемні
питання
в
роботі
Базік О.М.
автостоянок та автокооперативів в
Дніпровському районі м. Києва.»
3 Проведення «круглого столу» на тему:
Квітень
Седченко І.В.,
«Актуальні аспекти реалізації
Кулєшов А.А.
молодіжної політики в Дніпровському
районі м. Києва».
4 Проведення «круглого столу» на тему:
Травень
Базік О.М.,
«Ігровий бізнес в Дніпровському районі
Віровцев В.Ю.,
м. Києва»
Мальчевський М.І.
5 Проведення «круглого столу» на тему:
Липень
Базік О.М.,
«Екологічні проблеми Дніпровського
Мальчевський
району м. Києва»
М.І.,
Шашкіна Л.О.
6 Проведення «круглого столу» на тему:
Вересень
Базік О.М.,
«Стан енергозбереження в
Смичок О.Б.
адміністративних і громадських
будівлях м. Києва".
7 Проведення «круглого столу» на тему:
Жовтень
Базік О.М.,
«Утилізація відходів: стан, проблеми,
Смичок О.Б.,
перспективи»
Мальчевський М.І.
8 Проведення «круглого столу» до
Грудень
Седченко І.В.
Міжнародного
дня
людей
з
інвалідністю.
IV. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань формування та
реалізації державної, регіональної політики.
V. Участь у підготовці пропозицій до проектів міських програм, які розробляються
райдержадміністрацією
VI. Здійснення громадського контролю за діяльністю райдержадміністрації та її
структурних підрозділів
1 Здійснення громадського контролю
КвітеньБазік О.М.,
щодо інвентаризації тепломереж, що не
Травень
Смичок О.Б.
перебувають на обслуговуванні та
вжиття заходів щодо передачі їх на
баланс КП Київтеплоенерго
2
Здійснення громадського контролю за
Травень
Седченко І.В.
реалізацією виконання державної
програми «Доступні ліки» в
Дніпровському району м. Києва
3
Здійснення громадського контролю
ЛистопадСедченко І.В.,
щодо розподілу та використання
Грудень
Кулєшов А.А.

4

бюджетних коштів в закладах освіти та
культури
Здійснення громадського контролю за
забезпеченням людей з інвалідністю
індивідуальними реабілітаційними
засобами (у відповідності до ІРП)

Здійснення громадського контролю та
аналізу процесу відновлення
спортивних майданчиків на
прибудинкових територіях, футбольних
полів.
6
Здійснення громадського контролю за
нарахуванням субсидій
малозабезпеченим громадянам
Дніпровського району м. Києва.
7
Здійснення моніторингу стану
соціального захисту учасників АТО та
членів їх сімей, які проживають на
території Дніпровського району м.
Києва
8
Здійснення моніторингу дієвості
механізмів реагування правоохоронних
органів на злочинні дії в економічній
сфері.
9
Здійснення моніторингу діяльності
культових споруд, кінотеатрів, театрів
та парків, зокрема вивчити питання
щодо театру ляльок
10 Здійснення громадського контролю
щодо відновлення благоустрою після
проведення ремонтно-відновлювальних
робіт теплових та водо-каналізаційних
мереж
11 Здійснення громадського контролю
щодо включення до ПЕСР та бюджету
питання:
«капітального ремонту мереж
зовнішнього освітлення (з
передбаченням облаштування опор)
Дніпровського району»;
«герметизація стиків та утеплення
фасадів будинків Дніпровського
району»;
«капітальний ремонт міжквартальних
проїздів та прибудинкових територій
житлової забудови Дніпровського
району»;
«капітальний ремонт інженерних мереж
(ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) в
будинках Дніпровського району»;
«модернізація та капітальний ремонт
5

Щоквартально Седченко І.В.
30 числа
останнього
місяця
кварталу
Протягом
Седченко І.В.,
року
Кулєшов А.А.

Протягом
року

Седченко І.В.

Протягом
року

Седченко І.В.,
Віровцев В.Ю.
.

Протягом
року

Віровцев В.Ю.

Протягом
року

Седченко І.В.,
Кулєшов А.А.

Протягом
року

Базік О.М.,
Смичок О.Б.

ЛипеньЖовтень

Смичок О.Б.

ліфтів житлових будинків
Дніпровського району»
VII. Здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів
райдержадміністрації
VIII. Вивчення (дослідження) актуальних питань життєдіяльності району
1
Аналіз інформації про звернення
Щоквартально Базік О.М.,
громадян до Дніпровської РДА м.
Віровцев В.Ю.,
Києва та стан їх розгляду відповідними
Седченко І.В.
службами.
2
Вивчення питань управління закладами
БерезеньСедченко І.В.,
освіти, науки, культури, які належать
Травень
Кулєшов А.А.
територіальним громадам або передані
їм, молодіжними підлітковими
закладами за місцем проживання,
організації їх матеріально-технічного та
фінансового забезпечення.
3
Проведення дослідження проблемних
БерезеньБазік О.М.,
місць
постійного
зберігання
Травень
Смичок О.Б.
транспортних засобів та їх зберігання
на прибудинкових територіях.
4
Проведення дослідження питання щодо
Листопад
Седченко І.В.,
соціальної реабілітації, адаптації
Віровцев В.Ю.
учасників АТО, та їх сімей, які
проживають на території
Дніпровського району м. Києва.
IX. Здійснення заходів зі збору, узагальнення та подання райдержадміністрації
пропозицій ІГС щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення
Х. Здійснення публічних заходів Громадської ради
1
Проведення
уроків
мужності
у Вересень
- Фоміних С.А
загальноосвітнх навчальних закладах грудень
Дніпровського району м. Києва.
ХI. Забезпечення висвітлення діяльності комітету
1
Висвітлення в соціальних мережах та Протягом
Павленко А.М.,
засобах масової інформації результатів всього періоду Базік О.М,
роботи круглих столів, засідань
Віровцев В.Ю.,
Громадської ради та комітетів, інших
Седченко І.В.,
робочих органів Громадської ради.
Кулєшов А.А.,
Шашкіна Л.О.,
Фоміних С.А.,
Мальчевський
М.І.,
Смичок О.Б.
ХІI. Інша діяльність Громадської ради
1
Взаємодія з органами самоорганізації Протягом
Фоміних С.А.
населення
та
ГО
патріотичного року
спрямування
БерезеньСмичок О.Б.
2
Участь у підготовці та проведенні
Травень,
заходів весняного двомісячника з
Жовтень,
благоустрою та озелененню міста
Листопад
Києва.
Сприяння формуванню загонів
Протягом
Фоміних С.А
3
територіальної оборони Дніпровського
року

4

району м. Києва.
Сприяння проведенню навчань по
ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій.

Секретар Громадської ради

Протягом
року

Фоміних С.А

І.М. Селюк

