
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН   

 проведення консультацій з громадськістю  

в Шевченківському районі м. Києві на 2017 рік 

 

№ 

з/п 

 

Питання або 

проект рішення, яке 

планується винести на 

обговорення 

 

 

Заходи, які 

заплановані в 

рамках 

консультацій з 

громадськістю 

 

Строк 

проведення 

консультацій 

 

 

Соціальні групи  

населення та 

заінтересовані сторони, на 

які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1. 1

. 

Організація і проведення 

заходів з нагоди 

відзначення Дня 

Соборності України 

Виставки, бесіди  в 

закладах району 

січень мешканці району  Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Шевченківської РДА 

Макошко Л.В. 

тел. 235-31-86 

e-mail: kultura-shrda@ukr.net 

2. 2

. 

Про проведення 

загальнодержавної 

операції 

 “Первоцвіт-2017” 

Електронна 

консультація 

лютий мешканці району Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net 

3. 3

.

  

Порядок надання 

платних соціальних 

послуг та їх перелік 

 

 

Засідання 

«круглого столу» 

лютий одинокі та малозабезпечені 

верстви населення 

 

Управління праці та 

соціального захисту населення 

Шевченківської РДА 

тел. 236-06-41, 

 e-mail: shevtc_1@ukr.net 

4.  Обговорення «Медична 

реформа в Україні: 

найважливіші зміни» 

Дискусія березень мешканці району Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Шевченківської РДА 

Макошко Л.В. 

тел. 235-31-86 

e-mail: kultura-shrda@ukr.net 



5.  Про проведення кампанії 

“Година Землі ” 

Електронна 

консультація 

березень мешканці району Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net 

6.  Обговорення 

законодавчих актів з 

питань охорони праці 

семінар березень суб’єкти  підприємницької 

діяльності Шевченківського 

району м.Києва 

Сектор охорони праці  

Шевченківської РДА  

Дакал Н.Д.  

тел.235-62-03 

 e-mail: dakal507@ukr.net 

7.  Призначення субсидій за 

новим спрощеним 

порядком в 

опалювальний та 

неопалювальний періоди 

та порядок надання пільг 

окремим категоріям 

громадян  

Зустріч з 

громадськістю 

березень мешканці району Управління праці та 

соціального захисту населення 

Шевченківської РДА, 

Давиденко В.І.  

 тел. 236-14-71, 236-01-57,  

e-mail: pilgy_ruszn@shev.gov.ua 

8.  Про встановлення 

весняно-літньої 

заборони на лов риби та 

інших водних 

біоресурсів 

Електронна 

консультація 

березень мешканці району Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net 

9.  Про стан виконання 

підприємствами району 

природоохоронних 

заходів 

Нарада квітень відповідальні особи 

підприємств, організацій, 

мешканці району 

Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net  

10.  Щодо забезпечення 

сезону тиші 

Електронна 

консультація 

квітень мешканці району Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net 

 

mailto:Ekol411@ukr.net


11.  Відзначення 

Всесвітнього Дня 

охорони праці 

нарада за участю 

представників 

підприємств 

району 

квітень керівники підприємств та 

відповідальні особи з 

питань охорони праці 

Сектор охорони праці  

Шевченківської РДА  

Дакал Н.Д.  

тел.235-62-03 

 e-mail: dakal507@ukr.net 

12.  Реформування системи 

надання соціальних 

послуг в умовах 

децентралізації 

Засідання 

«круглого столу» 

квітень одинокі та малозабезпечені 

верстви населення 

Управління праці та 

соціального захисту населення 

Шевченківської РДА, 

Давиденко В.І.  

 тел. 236-14-71, 236-01-57,  

e-mail: pilgy_ruszn@shev.gov.ua 

13.  Призначення субсидій за 

новим спрощеним 

порядком в 

опалювальний та 

неопалювальний періоди 

та порядок надання пільг 

окремим категоріям 

громадян згідно чинного  

законодавствао України 

Засідання круглого 

столу 

квітень мешканці району Управління праці та 

соціального захисту населення 

Шевченківської РДА, 

Давиденко В.І.  

 тел. 236-14-71, 236-01-57,  

e-mail: pilgy_ruszn@shev.gov.ua 

14.  Недопущення 

самовільного 

випалювання сухої 

рослинності 

Електронна 

консультація 

травень мешканці району Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net 

15.  Про екологічний стан 

Шевченківського району 

Електронна 

консультація 

травень мешканці району Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net 

16.  Постанова від 04.02.1988 

№37 «Про службові жилі 

приміщення» 

Засідання 

«круглого столу» 

травень мешканці району Відділ обліку та розподілу 

житлової площі 

Шевченківської РДА 

тел. 234-85-41 



17.  Проведення заходів до 

Всесвітнього дня 

здоров’я 

Зустріч з 

громадськістю 

травень мешканці району Відділ у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

Шевченківської РДА 

Шевцова Ю.М. 

тел. 235-70-31 

e-mail:shevtsova@shev.gov.ua 

18.  Всесвітній день охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Нарада, 

електронна 

консультація 

червень відповідальні особи 

підприємств, організацій,  

мешканці району 

Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net 

19.  Обговорення питань 

посилення соціального 

захисту учасників АТО і 

їх сімей, сімей загиблих 

учасників АТО та 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Засідання червень учасники АТО, сім’ї 

загиблих учасників АТО та 

внутрішньо переміщених 

осіб 

Управління праці та 

соціального захисту населення 

Шевченківської РДА, 

Давиденко В.І.  

 тел. 236-14-71, 236-01-57,  

e-mail:soc_programy@shev.gov.ua 

20.  Організація та 

проведення заходів з 

нагоди відзначення Дня 

Конституції України 

Святковий 

концерт, виставки 

в ЦБС, зустрічі з 

мешканцями 

червень мешканці району Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Шевченківської РДА 

Макошко Л.В. 

тел. 235-31-86 

e-mail: kultura-shrda@ukr.net 

21.  Щодо небезпеки 

розповсюдження 

карантинних рослин 

Електронна 

консультація 

липень 

 

мешканці району Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net 

 

22.  Забезпечення прав і 

задоволення потреб осіб 

з інвалідністю на доступ 

до соціальних послуг 

Засідання круглого 

столу 

вересень одинокі та малозабезпечені 

верстви населення 

Управління праці та 

соціального захисту населення 

Шевченківської РДА, 

Давиденко В.І.  

mailto:Ekol411@ukr.net


 тел. 236-14-71, 234-13-54 

e-mail:soc_programy@shev.gov.ua 

23.  Інформаційні-

просвітницький захід 

«Історична спадщина 

Шевченківського 

району» 

Зустріч з 

громадськістю 

вересень студентський актив вищих 

навчальних закладів району 

Відділ у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

Шевченківської РДА 

Шевцова Ю.М. 

тел. 235-70-31 

e-mail:shevtsova@shev.gov.ua 

24.  Збір активної молоді 

Шевченківського району 

Форум жовтень студентський актив вищих 

навчальних закладів району 

Відділ у справах сім’ї,  

молоді та спорту 

Шевченківської РДА 

Шевцова Ю.М. 

тел. 235-70-31 

e-mail:shevtsova@shev.gov.ua 

25.  Правова лабораторія 

"Житлові субсидії: 

мінімум документів, 

максимум уваги" 

Дискусія, тренінг жовтень соціально незахищені 

верстви населення 

Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Шевченківської РДА 

Макошко Л.В. 

тел. 235-31-86 

e-mail: kultura-shrda@ukr.net 

26.  Про проведення 

Всеукраїнського 

конкурсу «До чистих 

джерел» 

Електронна 

консультація 

листопад мешканці району Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net 

27.  Забезпечення прав 

людини при наданні 

паліативної допомоги 

Засідання 

«круглого столу» 

листопад одинокі та малозабезпечені 

верстви населення 

Управління праці та 

соціального захисту населення 

Шевченківської РДА, 

Давиденко В.І.  

 тел. 236-14-71, 234-13-54,   

e-mail:soc_programy@shev.gov.ua 

28.  «Грамотна утилізація, як 

стиль життя» 

Тренінг листопад мешканці району Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

Шевченківської РДА 



Макошко Л.В. 

тел. 235-31-86 

e-mail: kultura-shrda@ukr.net 

29.  Районний фестиваль 

творчості дітей та молоді 

з обмеженими 

можливостями «Барви 

надії» 

Фестиваль листопад діти та молодь з 

обмеженими 

можливостями, громадські, 

релігійні, благодійні, 

волонтерські організації 

Шевченківський районний в м. 

Києві Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

тел. 422-07-75 

e-mail: shrcsssdm@meta.ua 

30.  Попередження 

насильства в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми 

(в рамках проведення 

Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» 

Семінар –тренінг листопада студенти, соціальні 

працівники, мешканці 

району 

Відділ у справах сім’ї, молоді та 

спорту 

тел. 235-70-31 

31.  Щодо проведення 

операції «Новорічна 

ялинка» 

Електронна 

консультація 

грудень мешканці району Сектор екології 

Шевченківської РДА  

Гапелик О.Ю. 

235-75-95 

e-mail: Ekol411@ukr.net 

32.  Стан виробничого 

травматизму на 

підприємствах 

Шевченківського району 

 щоквартально керівники підприємств, 

відповідальні особи з 

питань охорони праці, 

мешканці 

Сектор охорони праці  

Шевченківської РДА  

Дакал Н.Д.  

тел.235-62-03 

 e-mail: dakal507@ukr.net  

33.  Консультації з питань 

цивільного захисту 

суб’єктів 

господарювання району 

Семінар щомісяця суб’єкти господарювання, 

мешканці району 

Відділ з питань надзвичайних 

ситуацій Шевченківської РДА 

Лазоренко А.О. 

ел.234-11-93 

e-mail: shevnudz@ukr.net 

34.  Оптимізація надання 

соціальних послуг та 

соціального 

забезпечення сімей,  

члени яких є учасниками 

Засідання щоквартально учасники АТО та члени їх 

сімей, особи, переміщені з 

тимчасово окупованої 

території та зони 

проведення АТО, інститути 

Шевченківський районний в 

 м. Києві Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

Литвин Т. 

тел. 422-07-75 



АТО та особам, 

переміщеним з 

тимчасово окупованої 

території 

громадянського 

суспільства, які опікуються 

їх родинами 

e-mail: shrcsssdm@meta.ua 

35.  Координація дій між 

суб’єктами соціальної 

роботи та комплексного 

вирішення проблем 

сімей та осіб, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах 

Засідання щоквартально сім’ї та особи, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах 

Шевченківський районний в    

м. Києві Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

Литвин Т. 

тел. 422-07-75 

e-mail: shrcsssdm@meta.ua 

36.  Дотримання ст.18 Закону 

України «Про охорону 

праці» 

Навчальний 

семінар 

щомісячно  керівники підприємств та 

відповідальні особи з 

питань охорони праці 

Сектор охорони праці  

Шевченківської РДА  

Дакал Н.Д.  

тел.235-62-03 

 e-mail: dakal507@ukr.net  

37.  Створення, 

функціонування 

об’єднань співвласників 

жилих та нежилих 

приміщень у 

багатоквартирному 

будинку 

Консультації, 

наради 

постійно мешканці житлового 

будинку, в якому 

планується створити ОСББ 

(ініціативна група) 

Управління житлово-

комунального господарств 

Шевченківської РДА 

Ільченко Н.М. 

 тел. 288-09-44 

38.  Організація зібрань 

громадської ради при 

Шевченківській 

районній в місті Києві 

державній адміністрації 

Засідання щомісяця громадськість району  Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

Шевченківської РДА 

Ганчева Н.М.  

тел. 235-10-61 

e-mail: info@shev.gov.ua 

39.  Рада директорів 

підприємств та 

організацій 

Шевченківського району 

м. Києва 

Засідання 

«круглого столу» 

щоквартально керівники підприємств та 

організацій району  

Відділ промисловості, розвитку 

підприємництва та регуляторної 

політики Шевченківської РДА  

Тимків С.Я.  

т. 234-10-40  



40.  Обговорення Закону 

України «Про 

запобігання корупції» 

Тематична зустріч 

-тренінг щодо  

е-декларування та 

особливостей 

заповнення 

Протягом року структурні підрозділи 

адміністрації, трудові 

колективи установ та 

підприємств  

Відділ управління персоналом 

Шевченківської РДА 

Шепетін О.В 

234-03-44 

e-mail: v.kadriv@shev.gov.ua 

41.  Обговорення Закону 

України «Про державну 

службу» 

Зустрічі, семінари, 

наради 

Протягом року структурні підрозділи 

адміністрації 

Відділ управління персоналом 

Шевченківської РДА 

Шепетін О.В 

234-03-44 

e-mail: v.kadriv@shev.gov.ua 

42.  Обговорення нового 

Трудового кодексу 

Семінар-нарада, 

круглий стіл 

Протягом року структурні підрозділи 

адміністрації, трудові 

колективи установ та 

підприємств 

Відділ управління персоналом 

Шевченківської РДА 

Шепетін О.В 

234-03-44 

e-mail: v.kadriv@shev.gov.ua 

43.  Обговорення нагальних 

проблем та питань, які 

порушують мешканці 

Шевченківського району 

м. Києва 

Особисті прийоми 

голови ШРДА, 

 

Виїзні прийоми 

голови ШРДА, 

 

Пряма телефонна 

«гаряча лінія»  

голови ШРДА 

1 та 3 четвер 

місяця, 

 

2 та 4 четвер 

місяця, 

 

1 п’ятниця місяця 

 

мешканці району  

 

Відділ роботи із зверненнями 

громадян Шевченківської РДА  

Чорній І.М. 

тел. 235-35-73 

e-mail: zvern@shev.gov.ua 

 

 

 

 


