
ЗАТВЕРДЖУЮ  

В.о. голови Деснянської районної  

в місті Києві державної адміністрації  

__________________ Сергій СНОПКОВ 

«______» ______________ 2020 року 

 

 

Орієнтовний план  

проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік 

у Деснянському районі міста Києва 

 

 

№ 

Питання або 

 проект нормативно-

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

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 з 

проведення 

консультацій(телефон,  

 e-mail) 

1.  Актуальні питання 

життєдіяльності 

Деснянського району 

міста Києва   

Засідання 

Громадської 

ради при 

Деснянській 

районній в місті 

Києві державній 

адміністрації  (далі 

– Громадська рада 

при Деснянській 

РДА) 

Не рідше 

одного разу на 

квартал 

Члени та експерти 

Громадської ради при 

Деснянській РДА,  

представники інститутів 

громадянського 

суспільства (далі ‒ ІГС),  

громадські активісти та 

мешканці району; 

представники структурних 

підрозділів Деснянської 

РДА та КП району 

 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

(тел. 547-42-63), 

відділ з питань внутрішньої 

політики, зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ 

(тел. 547-42-63,  

e-mail: 

vvp_desnrda@kmda.gov.ua)  

mailto:vvp_desnrda@kmda.gov.ua


2.  

Питання взаємодії 

державних та 

недержавних органів з 

питань надання 

допомоги 

наркозалежним та 

профілактики 

наркоманії  

Засідання за 

круглим столом 

Січень-

березень, 

вересень-

жовтень 

Члени та експерти 

Громадської ради при 

Деснянській РДА,  

представники ІГС,  

громадські активісти та 

мешканці району 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

(тел. 547-42-63) 

 

 

3.  

Питання взаємодія та 

налагодження співпраці 

з правоохоронними 

органами та громадою 

Деснянського району 

Засідання за 

круглим столом із 

запрошенням 

дільничних 

Національної 

поліції 

Деснянського 

району м. Києва  

Березень 

2020 року 

Члени та експерти 

Громадської ради при 

Деснянській РДА, активна 

громадськість, 

представники ІГС,  

керівники ОСНів 

Деснянського району 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

(тел. 547-42-63) 

4.  

Питання розвитку 

спорту, для всіх 

категорій мешканців 

Деснянського району, 

діяльність спортивних 

гуртків: ремонт, 

завантаженість, умови 

занять 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий  

2020 року 

Члени та експерти 

Громадської ради при 

Деснянській РДА, активна 

громадськість, 

представники ІГС 

Деснянського району 

 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

(тел. 547-42-63) 

5.  

Обговорення 

екологічних проблем 

Деснянського району 

Засідання 

Громадської 

ради при 

Деснянській РДА, 

засідання круглих 

столів 

Не рідше 

одного разу на 

квартал 

Члени та експерти 

Громадської ради при 

Деснянській РДА, активна 

громадськість, 

представники ІГС 

Деснянського району 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

(тел. 547-42-63) 



6.  Батьки-ІНФО. Проєкт 

Управління освіти 

Деснянської РДА та 

батьківської спільноти 

 

Зустрічі, наради,  

засідання за 

круглим столом, 

форуми,  семінари 

 

Протягом 

року 

Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Управління освіти 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(тел. 545-23-12) 

7.  Дотримання Закону 

України «Про освіту» 

Електронні 

консультації з 

громадськістю на 

офіційному сайті 

Управління освіти 

Постійно Батьківська та педагогічна 

громадськість, учнівська 

молодь 

 

Управління освіти 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(тел. 545-23-12, 

e-mail: 

uo_desnrda@kmda.gov.ua) 

8.  Проблеми інтеграції 

дітей, які опинилися в 

нових соціокультурних 

умовах 

Круглі столи, 

семінари, збори, 

зустрічі 

Щомісяця Батьківська та педагогічна 

громадськість, учнівська 

молодь 

Районний науково-

методичний центр 

Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 547-42-61) 

 

9.  Питання супроводу 

родин учасників АТО 

як складова 

комплексної 

інформаційно-

просвітницької 

допомоги суспільству 

 

Засідання за 

круглим столом, 

семінари, збори, 

зустрічі 

Щомісяця Батьківська та педагогічна 

громадськість, учнівська 

молодь 

Районний науково-

методичний центр 

Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 547-42-61) 

10.  Питання протидії 

негативному впливу 

ЗМІ 

Засідання за 

круглим столом, 

семінари, збори, 

зустрічі 

Щомісяця Батьківська та педагогічна 

громадськість, учнівська 

молодь 

Районний науково-

методичний центр 

Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 547-42-61) 

 



11.  Питання сімейної 

педагогіки в розрізі 

сучасного навчально-

виховного процесу 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий 

2020 року  

Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Відділ позашкільної освіти та 

виховання Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 5460-08-38, 515-88-85, 

e-mail: desnosvita@ukr.net) 

12.  «Вплив сучасних 

гаджетів на дітей» 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий  

2020 року 

Батьківська та педагогічна 

громадськість, учнівська 

молодь 

Районний науково-

методичний центр 

Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 547-42-61) 

13.  Рекомендації щодо  

електронної реєстрації 

дітей в ДНЗ та 

ознайомлення з 

програмами по 

написанню 

електронного меню 

харчування 

Нарада-семінар 

з питань 

електронної 

реєстрації дітей в 

ДНЗ та написання 

електронного 

меню харчування 

дітей 

За окремим 

планом 

Спеціалісти дошкільної 

освіти управління освіти, 

завідувачі та медичні 

сестри дошкільних  

закладів, батьки 

Відділ дошкільної освіти 

Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 546-84-21 

e-mail: rnmc_ruodesn@ukr.net) 

14.  Рекомендації щодо 

підготовки дитини до 

школи 

Круглий стіл: 

«Готовність 

дитини та батьків 

першокласників до 

школи » 

Травень 

 2020 року 

Вчителі, вихователі, 

психологи, медичні 

працівники, батьки 

Відділ дошкільної освіти 

Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 546-84-21 

e-mail: rnmc_ruodesn@ukr.net) 

15.  Рекомендації щодо 

організації роботи в 

дошкільних закладах 

освіти з дітьми з 

особливими потребами 

Конференція 

«Сучасні підходи 

до організації 

роботи в ДЗО з 

дітьми з 

особливими 

потребами» 

Червень  

2020 року 

Наукові, педагогічні 

працівники, які працюють з 

дітьми дошкільного віку, 

які мають особливі освітні 

потреби, представники 

ІГС, батьки дітей 

дошкільного віку 

 

Відділ дошкільної освіти 

Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 546-84-21 

e-mail: rnmc_ruodesn@ukr.net) 



16.  Новий 2019/2020 

навчальний рік 

Серпнева 

конференція 

освітян 

Деснянського 

району 

 

Серпень  

2020 року 

Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Управління освіти 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(тел. 546-67-80) 

17.  Популяризація досвіду 

роботи дошкільних 

закладів з питань 

збереження здоров’я 

дітей 

Практичний 

семінар для 

методистів 

закладів 

дошкільної освіти  

з теми: 

«Формування 

навичок та вмінь з 

безпеки 

життєдіяльності 

дитини за Базовим 

компонентом 

дошкільної освіти» 

 

Листопад 

2020 року  

Педагогічні працівники, які 

працюють з дітьми 

дошкільного віку,   

представники громадських 

організацій, батьки дітей 

дошкільного віку 

 

Відділ дошкільної освіти 

Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 546-84-21 

e-mail: rnmc_ruodesn@ukr.net) 

18.  Розроблення 

рекомендацій для 

роботи педагогічних  

працівників 

дошкільних закладів з 

сім’єю 

Творчий діалог 

«Сім’я і дитсадок – 

родинний зв’язок» 

Грудень  

2020 року 

Працівники дошкільних 

закладів, громадські 

організації, батьки дітей 

дошкільного віку 

Відділ дошкільної освіти 

Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 546-84-21 

e-mail: rnmc_ruodesn@ukr.net) 

19.  Питання правової 

освіти та захист прав 

дітей 

Засідання за 

круглим столом 

Грудень  

2020 року 

Освітяни та громадськість 

причетна до виховного 

процесу 

Відділ позашкільної освіти та 

виховання Управління освіти 

Деснянської РДА 

(тел. 5460-08-38, 515-88-85, 

e-mail: desnosvita@ukr.net) 



20.  Питання відзначення 

релігійних свят 

Засідання за 

круглим столом 

Протягом 

року 

Керівники  районних 

релігійних громад та 

мешканці Деснянського 

району, громадськість 

 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини, 

(тел. 515-96-01) 

21.  Розробка пропозицій з 

питань формування та 

реалізації державної 

політики у сфері 

культури і мистецтва; 

сприяння відродженню 

самобутності 

українського народу та 

національних меншин, 

що проживають на 

території Деснянського 

району; 

залучення молоді до 

світової культури, 

естетичних цінностей, 

що передбачає надання 

їм широких 

можливостей для 

пізнання своєї історії, 

традицій, звичаїв, мови, 

формування почуття 

національної гідності 

Засідання за 

круглим столом 

Ради митців при 

Деснянській 

районній в місті 

Києві державній 

адміністрації 

 

Двічі на рік Представники Ради митців 

при Деснянській РДА, 

члени та експерти 

Громадської ради при 

Деснянській РДА, активна 

громадськість, 

представники ІГС та 

мешканці району 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини, 

(тел. 515-96-01) 



22.  Залучення широкого 

кола громадськості під 

час проведення масових 

заходів на території 

району (державні, 

професійні та народні 

свята, фестивалі, 

виставки тощо.) 

Масові заходи на 

території району 

Відповідно до 

плану роботи 

Управління 

Мешканці, активна 

громадськість 

Деснянського району 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини, 

(тел. 515-96-01) 

23.  Особливості 

запровадження 

механізму монетизації 

житлових субсидій та 

алгоритму їх 

нарахування. 

Новий механізм 

виплати пільг та 

субсидій на оплату 

житлово-комунальних 

послуг 

Електронні 

консультації; 

виїзні зустрічі 

Протягом  

2020 року 

Соціально вразливі 

категорії населення 

Деснянського району міста 

Києва. 

Усі категорії мешканців 

Деснянського району  

 

Управління праці, та 

соціального захисту 

населення Деснянської РДА 

(тел. 530-16-16, 

e-mail: 

upsz_desnrda@kmda.gov.ua) 

24.  Івент-менеджмент  

 із залученням 

громадськості 

Комунікативні 

заходи: /робочі 

наради та зустрічі з 

представниками 

громадськості; 

/розробка проектів 

розпорядження та  

районних планів 

заходів до 

визначних подій 

суспільства та 

державних свят 

Протягом   

2020 року 

Усі категорії мешканців 

Деснянського району 

Управління праці, та 

соціального захисту 

населення Деснянської РДА 

(тел. 530-16-16, 

e-mail: 

upsz_desnrda@kmda.gov.ua) 

mailto:upsz@desn.gov.ua
mailto:upsz@desn.gov.ua


25.  Електронна 

комунікація 

Підвищення рівня 

поінформованості 

громадян 

Формування  

профільної 

інформації, з 

метою розміщення 

на інтернет-

порталі   

Деснянської РДА 

 

Протягом  

2020 року 

Всі категорії мешканців 

Деснянського району 

Управління праці, та 

соціального захисту 

населення Деснянської РДА 

(тел. 530-16-16, 

e-mail: 

upsz_desnrda@kmda.gov.ua) 

26.  Обговорення питань 

щодо роботи 

промислових 

підприємств 

Деснянського району 

міста Києва, залучення 
їх до подальшої роботи 

у ІС «Промисловість і 

наука» та інших питань, 

які стосуються проблем 

та перспектив розвитку 

промислового сектору 

району 

Засідання Ради 

директорів 

промислових 

підприємств 

Деснянського 

району міста Києва 

Не рідше 

одного разу на 

квартал  

Підприємці Деснянського 

району, члени та експерти 

Громадської ради при 

Деснянській РДА,  

представники інститутів 

громадянського 

суспільства 

Відділ економіки 

Деснянської РДА 

( тел. 546-20-53,  

e-mail: 

ve_desnrda@kmda.gov.ua) 

27.  Громадські 

обговорення щодо 

актуальних проблем 

життєдіяльності району 

Громадські 

обговорення 

Протягом 

року  

(за потреби) 

Активні мешканці району,  

громадські активісти 

Структурні підрозділи 

Деснянської РДА 

mailto:upsz@desn.gov.ua
mailto:ve_desnrda@kmda.gov.ua


28.  Громадський звіт  

про діяльність 

Деснянської районної 

в місті Києві 

державної 

адміністрації 

 

Громадське 

обговорення  

Двічі на рік 

 

Депутати Верховної Ради 

України та Київради, члени 

та експерти Громадської 

ради при Деснянській РДА,  

представники інститутів 

громадянського 

суспільства,  громадські 

активісти та мешканці 

району  

Відділ економіки 

Деснянської РДА 

( тел. 546-20-53,  

e-mail: 

ve_desnrda@kmda.gov.ua), 

сектор організаційно-

аналітичного забезпечення 

роботи голови 

(тел. 548-00-68, 

e-mail: 

soaz_desnrda @kmda.gov.ua) 

 

 

Керівник апарату         Ольга МАШКІВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр БАЛУЄВ:  547-42-63 
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