ЗАТВЕРДЖЕНО
Громадською радою
при Деснянській районній у м. Києві
державній адміністрації
від _________________ 2021 року, протокол № ______
проєкт Плану роботи
Громадської ради
при Деснянській районній у м. Києві державній адміністрації
на 2021 рік
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальн
і виконавці

Примітка

І. Засідання Громадської ради та перспективний перелік питань
для розгляду
Звіт щодо виконання Плану
роботи Громадської ради при
А. Аракелян
Деснянській РДА з червня по
Є. Шкулій
грудень 2020 року та проєкт
січень
О. Калько
Плану роботи Громадської ради
Голови
при Деснянській РДА на 2021
комітетів
рік
Про підсумки економічного і
Відділ
соціального розвитку
економіки
лютий
правління
Деснянського району міста
Деснянської
Києва за 2020 рік
РДА
Про виконання заходів Міської
цільової комплексної програми
профілактики та протидії
лютий
правління
злочинності в м. Києві «Безпечна
столиця» на 2019 – 2021 роки»
Відділ з питань
Щодо створення ініціативної
внутрішньої
групи стосовно формування
політики
нового складу Громадської ради
березень
зв’язків з
при Деснянській районній в місті
громадськістю
Києві державній адміністрації
та ЗМІ
Звіт про роботу Опікунської
ради протягом 2020 року щодо
О.Нишпор
захисту прав та законних
березень
К.Трофімчук
інтересів повнолітніх
К.Шестакова
недієздатних та обмеженодієздатних осіб

Про заходи щодо упорядкування
розміщення тимчасових споруд
6.
(МАФ) у Деснянському районі
м. Києва
Про стан виконання Міської
комплексної цільової програми
7.
«Київ без бар’єрів» в
Деснянському районі м Києва
Про організацію харчування у
8.
закладах освіти Деснянського
району міста Києва
Про підсумки проведення
опалювального сезону 2020-2021
9.
років у Деснянському районі
міста Києва
Про стан використання
комунального майна
територіальної громади міста
10.
Києва, віднесеного до сфери
управління Деснянської
районної в місті Києві
державної адміністрації
Про роботу Деснянського
районного в місті Києві Центру
соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді і Центру по роботі з
11.
дітьми та молоддю за місцем
проживання Деснянського
району м. Києва

12.

Формування нового складу
Громадської ради при
Деснянській районній в місті
Києві державній адміністрації

березень

Г.Черевко
Р.Горобець

Відділ з питань
благоустрою

квітень

О.Нишпор
К.Трофімчук
К.Шестакова

Управління соц.
захисту

квітень

К.Шестакова

Управління
освіти

травень

А.Філіппов

в КП «Керуюча
компанія
Деснянського
району м.Києва»

травень

А.Філіппов

Управління
комун. майна

червень

О.Нишпор
К.Трофімчук

березень
червень

ІГС

Відділ з питань
внутрішньої
політики
зв’язків з
громадськістю
та ЗМІ

Про діяльність дитячо-юнацьких
спортивних шкіл усіх типів
незалежно від їх
Є.Шкулій
13. підпорядкування, розташованих за потребою К.Трофімчук Виїзне засідання
на території Деснянського
І.Сендеркін
району м. Києва

14.

Спільне розширене засідання
комітету з відділом питань
благоустрою та контролю за
охороною природного
середовища

15.

Спільне розширене засідання
комітету з відділом торгівлі та
споживчого ринку

16.

Спільне розширене засідання
комітету з відділом транспорту

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

дата
узгоджується
дата
узгоджується
дата
узгоджується
дата
узгоджується

Н.Степачова
Г.Черевко
Р.Горобець

Відділ з питань
благоустрою

Г.Черевко
Р.Горобець

Управління
торгівлі

С.Троценко

відділ
транспорту

Спільне розширене ознайомче
Г.Черевко
засідання комітету з відділом
Виїзне засідання
Р.Горобець
торгівлі та споживчого ринку
Про організацію роботи Центру
дата
комплексної реабілітації для осіб
О.Нишпор
узгоджуєтьз інвалідністю Деснянського
В.Романюк
ся
району міста Києва
Моніторинг процесу будівництва
Подільсько-Воскресенського
С.Троценко
мостового переходу, експертизи
січеньН.Степачова
розробки альтернативного ТЕО
грудень
з виходами на Бальзака та
Алішера Навої
Моніторинг ситуації з
незаконними забудовами та
січеньН.Степачова
своєчасне реагування на їх
грудень
А.Орленко
виникнення
Моніторинг сучасного розвитку
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, спортивних та творчих
Є.Шкулій
січеньклубів усіх типів незалежно від
К.Трофімчук
грудень
їх підпорядкування,
І.Сендеркін
розташованих на території
Деснянського району м. Києва
Моніторинг та своєчасне
реагування на випадки
січеньК.Трофімчук
незаконного розповсюдження
грудень
К.Шестакова
наркотиків та алкогольних
виробів
Розміщення матеріалів щодо
А. Аракелян
січеньроботи Громадської ради при
Є. Шкулій
грудень
Деснянській районній в місті
О. Калько

Києві державній адміністрації на
офіційному інтернет-порталі
райдержадміністрації та
офіційній сторінці в фейсбуці
Участь у відзначенні державних
свят.
Проведення моніторингу
інформаційного простору
25. (Інтернет, ЗМІ) та забезпечення,
в межах компетенції,
відповідного реагування
Участь у роботі
26.
Координаційного комітету
громадських рад м. Києва
Участь у роботі Громадської
27.
ради при Київській міській
державній адміністрації
24.

Голови
комітетів

січеньгрудень
січеньгрудень

Голови
комітетів

січеньгрудень

Голова

січеньгрудень

Голови
комітетів

