
проект 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю у Солом’янському районі міста Києва на 2016 рік 
 

№ 

з/п 

Питання 

(проект рішення, яке планується винести 

на обговорення ) 

Заходи, які 

заплановані в 

рамках 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

 

Структурний підрозділ 

(працівник) органу 

виконавчої влади 

відповідальний за 

проведення консультацій  

Контактні дані структурного 

підрозділу відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, електронна адреса) 

1.  

Впровадження Закону України 

"Про особливості здійснення права 

власності у багатоквартирному будинку" 

збори 

січень-квітень 

(за окремим 

графіком) 

Андріянов І.О.- нач. 

управління житлово-

комунального господарства 

207-39-39 

і.andriyanov@solor.gov.ua 

 

2.  

Соціально-психологічні проблеми сучасної 

сiм’ї та запобігання виникненню 

соціального явища – торгівля людьми 

громадські 

слухання 
лютий 

Кустова І.В.- нач. відділу у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту  

207-09-10 

i.kustova@solor.gov.ua 

3.  Спрощений порядок оформлення субсидій  
громадські 

слухання 
лютий 

Лактіонова Т.Ю. – нач. 

управління праці та 

соціального захисту 

населення  

245-19-99 

ruszn09@ukr.net 

4.  
Реалізація Концепції національно - 

патріотичного виховання бібліотекам ЦБС   

громадські 

слухання 
березень 

Устинович Т.Л.- нач. 

управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини  

т. 207-09-91 

srda@ukr.net 

5.  

 Про стан забезпечення населення 

сільськогосподарською продукцією та 

товарами першої необхідності  

громадські 

слухання 
березень 

Кудрявцева О.С.- нач. 

відділу торгівлі та 

споживчого ринку 

207-09-83 

o.kudryavtseva@solor.gov.ua 

6.  
 Реалізація національно-патріотичного 

виховання молоді в умовах сьогодення 
громадські 

слухання 
квітень 

Кустова І.В.- нач. відділу у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту  

207-09-10 

i.kustova@solor.gov.ua 

mailto:ruszn09@ukr.net


7.  

Попередження насильства у сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми, 

напрацювання ефективних шляхів їх 

подолання 

збори квітень 
Давиденко В.В. – нач. 

служби у справах дітей 

242-85-09 

ssd_solom@ukr.net 

8.  

Пропаганда здорового способу життя та 

запобігання поширенню різних 

захворювань, присвячено Дню здоров’я 

зустріч з 

громадськістю 
квітень 

Яхнівська Т.П. – в.о. нач. 

управління охорони здоров’я  

 

207-09-40 

ruoz@solor.gov.ua 

 

 

 

9.  
Надання адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним громадянам   

громадські 

слухання 
квітень 

Лактіонова Т.Ю. – нач. 

управління праці та 

соціального захисту 

населення  

245-19-99 

ruszn09@ukr.net 

10.  

Відновлення благоустрою та покращення 

санітарного стану прибудинкових 

територій житлових будинків району, 

залучення мешканців до толоки 

зустріч з 

громадськістю 

квітень-

травень, 

жовтень 

 

Андріянов І.О.- нач. 

управління житлово-

комунального господарства 

207-39-39 

і.andriyanov@solor.gov.ua 

 

11.  
«Перевір своє серце» присвячено 

Всесвітньому Дню боротьби з гіпертонією 
зустріч з 

громадськістю 
травень 

Яхнівська Т.П. – в.о. нач. 

управління охорони здоров’я  

207-09-40 

ruoz@solor.gov.ua 

 

 

 

12.  
Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим мешканцям 

Солом’янського району міста Києва 

громадські 

слухання 
червень 

Лактіонова Т.Ю. – нач. 

управління праці та 

соціального захисту 

населення  

245-19-99 

ruszn09@ukr.net 

13.  
Розширення меню активностей бібліотек 

ЦБС, їх інтеграція в соціальну структуру 

мегаполіса   

громадські 

слухання 
червень 

Устинович Т.Л.- нач.  

управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини  

т. 207-09-91 

srda@ukr.net 

14.  
Якісні соціальні послуги: професійність, 

адресність, доступність   

громадські 

слухання 
серпень 

Лактіонова Т.Ю. – нач. 

управління праці та 

соціального захисту 

населення  

245-19-99 

ruszn09@ukr.net 

mailto:ruszn09@ukr.net
mailto:ruszn09@ukr.net
mailto:ruszn09@ukr.net


15.  Соціальний захист пенсіонерів та інвалідів 
громадські 

слухання 
вересень 

Лактіонова Т.Ю. – нач. 

управління праці та 

соціального захисту 

населення  

245-19-99 

ruszn09@ukr.net 

16.  
Проблеми безпечної соціально-правової 

поведінки сучасної молоді в напрямку 

формування здорового способу життя 

громадські 

слухання 
вересень 

Кустова І.В.- нач. відділу у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту  

207-09-10 

i.kustova@solor.gov.ua 

17.  
Довге життя - ознака доброго здоров’я,              

присвячено Дню людей похилого віку 

зустріч з 

громадськістю 
вересень 

Яхнівська Т.П. – в.о. нач. 

управління охорони здоров’я 

 

207-09-40 

ruoz@solor.gov.ua 

 

 

 

18.  

Арт-терапія для мешканців району. 

Створення об’єднань творчих людей, 

забезпечення можливості реалізації їх 

творчого потенціалу   

громадські 

слухання 
листопад 

Устинович Т.Л.- нач.  

управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини  

т. 207-09-91 

srda@ukr.net 

19.  

 Формування громадської культури 

підвищення рівня толерантності та 

запобігання проявам насильства у спорті 

громадські 

слухання 
листопад 

Кустова І.В.- нач. відділу у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту  

207-09-10 

i.kustova@solor.gov.ua 

20.  
Розвиток мережі сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

засідання за 

круглим столом 
листопад 

Давиденко В.В.- нач. служби 

у справах дітей  

248-97-56 

ssd_solom@ukr.net 

21.  
Об’єднаймося з цукровим діабетом, 

присвячено Дню боротьби з цукровим 

діабетом 

зустріч з 

громадськістю 
листопад 

Яхнівська Т.П. – в.о. нач. 

управління охорони здоров’я 

207-09-40 

ruoz@solor.gov.ua 

 

 

 

22.  
Соціальний захист осіб, постраждалих від 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

громадські 

слухання 
грудень 

Лактіонова Т.Ю. – нач. 

управління праці та 

соціального захисту 

населення  

245-19-99 

ruszn09@ukr.net 

mailto:ruszn09@ukr.net
mailto:ruszn09@ukr.net


23.  

Вирішення актуальних питань розвитку 

Солом’янського району м. Києва за участю 

громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації 

засідання 

громадської ради 

щоквартально 

протягом року 

Кулікова Т.В.- нач. відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

207-09-89 

t.kulikova@solor.gov.ua 

24.  Консультації з питань захисту прав дітей 
електронні 

консультації 
протягом року 

Давиденко В.В. – нач. 

служби у справах дітей 

242-85-09 

ssd_solom@ukr.net 

25.  
Громада обговорює… (Бібліотеки ЦБС) 

 

громадські 

слухання 
протягом року 

Устинович Т.Л.- нач.  

управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини  

т. 207-09-91 

srda@ukr.net 

26.  

Вирішення проблемних питань 

життєдіяльності Солом’янського району 

 м. Києва за участю органів 

самоорганізації населення району 

зустрічі з 

громадськістю 
протягом року 

Кулікова Т.В.- нач. відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

207-09-89 

 t.kulikova @solor.gov.ua 

27.  
Проекти нормативно-правових актів щодо 

розвитку громадянського суспільства 

електронні 

консультації 
протягом року 

Кулікова Т.В.- нач. відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

207-09-89 

 t.kulikova @solor.gov.ua 

28.  
Роль громадськості у заходах з 

відзначення загальнодержавних свят  

зустрічі з 

громадськістю 
протягом року 

Кулікова Т.В.- нач. відділу з 

питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

207-09-89 

 t.kulikova @solor.gov.ua 

29.  
Створення будинкових комітетів в 

житлових будинках та обрання голів 

будинкових комітетів 

зустріч з 

громадськістю 
протягом року 

Андріянов І.О. – нач. 

управління житлово-

комунального господарства 

207-39-39 

і.andriyanov@solor.gov.ua 

 

30.  
Обговорення актуальності та переваг 

створення ОСББ 

збори, зустрічі з 

громадськістю 
протягом року 

Андріянов І.О. – нач. 

управління житлово-

комунального господарства 

207-39-39 

і.andriyanov@solor.gov.ua 

31.  
Проведення роз’яснювальної роботи серед 

населення стосовно своєчасної сплати за 

житлово-комунальні послуги 

зустрічі з 

громадськістю 
протягом року 

Андріянов І.О. – нач. 

управління житлово-

комунального господарства 

207-39-39 

і.andriyanov@solor.gov.ua 

 

Начальник відділу 

з питань внутрішньої політики 

та зв’язків з громадськістю                                                                  Т. Кулікова 
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