
 

УКРАЇНА 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА  

АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

                          22 липня 2011  р.                                                                                                                                                                                № 314 

 

 

 

 

Про організацію роботи з громадського обговорення  

проекту Стратегії розвитку  

міста Києва до 2025 року  

у Дніпровському районі м. Києва 

  

 

Відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Указу Президента України від 25.05.2001 № 341/200 «Про 

Концепцію державної регіональної політики», рішення Київської міської ради від 18.06.2009 року № 616/1672 «Про розробку Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 07.07.2011 року «Про організацію роботи з громадського обговорення проекту Стратегії розвитку міста Києва до 

2025 року» та з метою забезпечення всебічного обговорення громадськістю Дніпровського району м. Києва проекту Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 року: 

1. Затвердити план-графік з проведення громадського обговорення проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі – 

план-графік), що додається. 



2. Керівникам структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити безумовне 

виконання плану-графіку за галузевими напрямками. 

3. Керівникам структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації: 

3.1. за результатами проведення громадських обговорень забезпечити складання протоколів та подати їх разом з узагальненими 

пропозиціями щодо внесення змін до проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року до відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю райдержадміністрації; 

3.2. при проведені громадських обговорень залучати членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

4. Управлінню житлово-комунального господарства, управлінню охорони здоров’я, управлінню культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, відділу економіки райдержадміністрації забезпечити: 

4.1. організацію на підприємствах, установах, організаціях комунальної форми власності, зокрема,  в аптеках, поліклініках та 

бібліотеках Дніпровського району м. Києва інформаційних стендів зі скриньками для збору пропозицій киян до проекту Стратегії 

розвитку міста Києва до 2025 року відповідно до адресної програми розміщення інформаційних стендів та скриньок, погодженої  з 

відділом з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації; 

4.2. щотижневу виїмку листів киян зі скриньок з пропозиціями до проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та 

передачу листів відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації.  

5. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації: 

 5.1. за результатами громадських обговорень проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року в серпні 2011 року протоколи 

та узагальнені пропозиції направити до Київської міської державної адміністрації; 

5.2. організувати на офіційному Веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації обговорення проекту 

Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року; 

5.3. забезпечити оприлюднення цього розпорядження  на офіційному   Веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації та висвітлення ходу обговорення проекту Стратегії розвитку міста Києва до     2025 року.   

6. Контроль   за   виконанням   цього   розпорядження   покласти   на заступників   голови   Дніпровської районної в місті Києві 

державної  адміністрації  згідно з розподілом обов'язків. 

 

 

 

Голова                                                                                                                                                 О.ШЕВЧУК 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження голови Дніпровської районної  

в місті Києві державної адміністрації 

                                                                                  від «22» липня 2011 р. № 314 

 

 
План - графік 

проведення громадських обговорень проекту Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року  

в Дніпровському районі міста Києва 
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Цільова аудиторія 

Спікер 

(відповідальна особа, 

контактний телефон) 

 

Примітка 

1.  21.07.2011року  

10-00  

Центральна районна 

поліклініка 

Дніпровського району 

вул. Луначарського, 5, 

конференц-зал 

250 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти  

 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35, 

517-62-04 

 

2.  21.07.2011року  

16-00  

Поліклініка № 1  

для дорослих  

Дніпровського району  

вул. П. Запорожця, 26, 

конференц-зал 

160 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35, 

 



охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

517-62-04 

3.  22.07.2011року 

10-00  

Поліклініка № 2  

для дорослих 

Дніпровського району 

пр-т  П. Тичини, 22, 

конференц-зал  

165 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35, 

517-62-04 

 

4.  22.07.2011року 

16-00  

Поліклініка № 3  

для дорослих 

Дніпровського району 

вул. Червоноткацька, 31, 

конференц-зал,  

150 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35,   

517-62-04 

 

5.  25.07.2011року 

10-00  

Поліклініка сімейного 

лікаря «Русанівка»,  

вул. Ентузіастів, 49,  

конференц-зал 

260 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35,   

 



охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

517-62-04 

6.  25.07.2011року 

16-00  

Дитяча поліклініка № 1 

Дніпровського району, 

пр-т  П. Тичини 12, 

конференц-зал 

170 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35,   

517-62-04 

 

7.  26.07.2011року 

10-00  

Дитяча поліклініка № 2 

Дніпровського району, 

вул. Курнатовського, 7, 

конференц-зал  

 

100 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35,   

517-62-04 

 

8.  26.07.2011року 

16-00  

Денний стаціонар 

поліклініки № 1  

для дорослих 

Дніпровського району, 

вул. Курнатовського, 5,  

 

50 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35,   

 



кабінет завідувача 

денним стаціонаром 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

517-62-04 

9.  27.07.2011року 

10-00  

Районний центр 

«Здоров’я», центральної 

районної поліклініки 

Дніпровського району, 

вул. Луначарського,  

3-Г, конференц-зал  

100 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35,   

517-62-04 

 

10.  27.07.2011року 

16-00  

Амбулаторія сімейної 

медицини (Чернігівська) 

центральної районної 

поліклініки 

Дніпровського району, 

вул. Бойченка, 4-А,  

конференц-зал  

150 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35,   

517-62-04 

 

11.  29.07.2011року 

10-00  

Амбулаторія сімейної 

медицини поліклініки 

№ 1 для дорослих 

Дніпровського району, 

вул. Райдужна, 14 

40 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35,   

 



охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

517-62-04 

12.  29.07.2011року 

16-00  

Дитяча поліклініка 

поліклініки сімейного 

лікаря «Русанівка» 

Дніпровського району, 

вул. Ентузіастів, 15-а, 

конференц-зал 

140 Керівний склад лікувально-

профілактичного закладу, 

лікарі, медичні працівники, 

районні позаштатні фахівці, 

члени дорадчої Громадської 

ради при управлінні 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації, пацієнти 

 

Гриджук М. Ю. – заступник 

начальника управління 

охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел.: 063-849-70-35,   

517-62-04 

 

13.  04.08.2011 

року 11-00 год. 

Приміщення 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації,  

б-р Праці, 1/1, кім. 317 

40 Працівники житлово-

комунального комплексу 

Дніпровського району         

м. Києва 

Кравченко С.О. - перший  

заступник голови 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

конт. тел. 559-50-56 

 

 

14.  10.08.2011року 

10-00  

Приміщення 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації,  

б-р Праці, 1/1, кім. 317 

 

70 Представники малого та 

середнього бізнесу 

Дніпровського району        

м. Києва  

 

Муренко В. А. – заступник  

голови Дніпровської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації 

конт. тел. 292-20-29 

 

15.  16.08.2011року 

10-00  

Приміщення 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації,  

б-р Праці, 1/1, кім. 317 

20 Представники органів 

самоорганізації населення, 

інститутів громадянського 

суспільства Дніпровського 

району м. Києва 

Руденко А. П. – заступник  

голови Дніпровської районної 

в місті Києві державної 

адміністрації 

конт. тел. 559-50-56 

 



16.  30.08.2011року 

10-00  

Приміщення 

Дніпровської районної в 

м. Києві державної 

адміністрації,  

б-р Праці, 1/1, 

актова зала 

300 Керівний склад 

загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних 

закладів, голови 

профспілкових комітетів, 

вчителі 

 

Ільєнко В. П. – начальник  

управління світи Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

конт. тел. 292-03-98 

 

17.  30.08.2011року 

11-00  

 

Приміщення управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації,  

вул. Будівельників, 34/1, 

кім. 1 

 

20 Керівний склад шкіл 

естетичного виховання та 

закладів культури 

Дніпровського району          

м. Києва 

Панченко О. І. - начальник  

управління культури, туризму 

та охорони культурної 

спадщини Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

конт. тел. 292-91-81 

 

18.  31.08.2011року 

09-30 

Приміщення 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації,  

б-р Праці, 1/1, кім. 303 

 

32 Керівники структурних 

підрозділів апарату 

Дніпровської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації 

Павленко А. М. – керівник  

апарату Дніпровської 

районної в м. Києві державної 

адміністрації 

конт. тел. 559-92-42 

 

 

 
 

 

 

Керівник апарату                                                                                                                      А.Павленко 


