
Проєкт 

Орієнтовний план  

проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік 

у Деснянському районі міста Києва 

№ Питання або 

 проект нормативно-

правового акта 

Захід, що 

проводитиметьс

я у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані сторони, 

яких планується 

залучити до консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

з проведення 

консультацій(телефон,  

 e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

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, 

artdesn@gmail.com 

відділ з питань внутрішньої 

політики, зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ 

(тел. 547-42-63,  

e-mail: 

vvp_desnrda@kmda.gov.ua)  

2.  

Обговорення заходів 

стосовно упорядкування 

розміщення тимчасових 

споруд (МАФ) у 

Деснянському районі  

м. Києва 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий  

квітень 

Громадська рада при 

Деснянській районній  

в місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com 

(тел. 547-42-63), 

Управління благоустрою та 

підприємництва Деснянської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

ubp_desnrda@kmda.gov.ua 

mailto:artdesn@gmail.com
mailto:vvp_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:ubp_desnrda@kmda.gov.ua


3.  

Обговорення заходів щодо 

екологічного стану  

(ВАТ Радикал) 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий 

березень 

Громадська рада при 

Деснянській районній 

 в місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com,  

Управління благоустрою та 

підприємництва Деснянської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

ubp_desnrda@kmda.gov.ua 

4.  

Обговорення стану 

виконання Міської 

комплексної цільової 

програми «Київ без 

бар’єрів» в Деснянському 

районі м. Києва 

Засідання за 

круглим столом 

квітень Громадська рада при 

Деснянській районній  

в місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com, 

Управління соціального 

захисту населення 

Деснянської районної в місті 

Києві 

державної адміністрації 

upsz_desnrda@kmda.gov.ua 

5.  

Про організацію 

харчування у закладах 

освіти Деснянського 

району міста Києва 

Засідання за 

круглим столом 

квітень Громадська рада при 

Деснянській районній  

в місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com, 

Управління освіти 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. . (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

 

mailto:artdesn@gmail.com
mailto:ubp_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:upsz_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:artdesn@gmail.com
mailto:uo@desn.gov.ua


6.  

Про стан використання 

комунального майна 

територіальної громади 

міста Києва, віднесеного до 

сфери управління 

Деснянської РДА 

Засідання за 

круглим столом 

травень Громадська рада при 

Деснянській районній  

в місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com, 

відділ з питань майна 

комунальної власності 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-20-71 

vm_desnrda@kmda.gov.ua 

7.  

Обговорення проблемних 

питань в медичній сфері 

(зокрема що до 

функціонування швидкої 

допомоги) 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий 

березень 

Громадська рада при 

Деснянській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com, 

відділ охорони здоров’я 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 530-86-29 

(044) 532-28-20 

voz_desnrda@kmda.gov.ua 

 

8.  

Обговорення діяльності 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл усіх типів 

незалежно від їх 

підпорядкування, 

розташованих на території 

Деснянського району 

Засідання за 

круглим столом 

Березень 

квітень 

Громадська рада при 

Деснянській районній  

в місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com, 

Управління у справах молоді 

та спорту 

тел. (044) 546-18-31 

(044) 546-54-06. 

sport_desnrda@kmda.gov.ua 

mailto:vm_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:artdesn@gmail.com
mailto:voz_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:sport_desnrda@kmda.gov.ua


9.  

Щодо будівництва «Центру 

реабілітації» 

(Закревського, 3) 

Засідання за 

круглим столом 

Березень Громадська рада при 

Деснянській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com, 

Управління будівництва, 

архітектури та 

землекористування 

тел. (044) 546-12-78 

ubaz_desnrda@kmda.gov.ua 

10.  

Співпраця з ОСН, ЖБК та 

ОСББ (виявлення проблем, 

напрацювання спільних 

проектів, пропозицій) 

Конференція Квітень Громадська рада при 

Деснянській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com, 

Управління житлово-

комунального господарства 

ujkg_desnrda@kmda.gov.ua 

11.  

Щодо незаконних забудов 

та своєчасне реагування на 

їх виникнення 

Засідання за 

круглим столом 

Травень Громадська рада при 

Деснянській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com, 

Управління будівництва, 

архітектури та 

землекористування 

12.  

Про заходи протидії 

незаконному обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин на 

території Деснянського 

району 

Форум Вересень  Громадська рада при 

Деснянській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com 

Деснянське управління 

поліції Головного управління 

mailto:ubaz_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:ujkg_desnrda@kmda.gov.ua


Національної поліції у місті 

Києві (за згодую) 

13.  

Батьки-ІНФО. 

Проект Управління освіти 

Деснянської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації та 

батьківської спільноти 

Засідання за 

круглим столом 

Щомісяця Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

 

14.  

Підготовка та реалізація 

проектів Громадського 

бюджету. 

Засідання за 

круглим столом 

Щомісяця Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

15.  

Організація та 

впровадження 

інклюзивного навчання в 

закладах загальної 

середньої освіти 

Засідання за 

круглим столом 

Жовтень Батьківська та педагогічна 

громадськість, фахівці 

інклюзивно-ресурсного 

центру №3 Деснянського 

району 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

16.  

Впровадження нового 

Державного стандарту 

базової освіти у 5-6 класах 

закладів загальної 

середньої освіти 

Форум За окремим 

планом 

Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

 

17.  

Протидія негативному 

впливу ЗМІ 

Засідання за 

круглим столом 

Щомісяця Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

 

mailto:uo@desn.gov.ua
mailto:uo@desn.gov.ua


18.  

Сімейна педагогіка в 

розрізі сучасного 

освітнього процесу 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий  Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

19.  

Вплив сучасних гаджетів 

на дітей 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий  Батьківська та педагогічна 

громадськість, учнівська 

молодь 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

 

20.  Естетичне виховання 

школярів 

Форум За окремим 

планом 

Батьківська та педагогічна 

громадськість, учнівська 

молодь 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

21.  Обговорення на тему 

«Готовність дитини та 

батьків першокласників до 

школи» 

Засідання за 

круглим столом 

Березень  Вчителі, вихователі, 

психологи, медичні 

працівники, батьки. 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-84-21  

uo@desn.gov.ua 

 

22.  Обговорення на тему 

«Сучасні підходи до 

організації роботи в ЗДО з 

дітьми з особливими 

потребами» 

Форум Червень  Наукові, педагогічні 

працівники, які працюють з 

дітьми дошкільного віку, 

які мають особливі освітні 

потреби, представники 

громадських організацій, 

батьки дітей дошкільного 

віку 

 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-84-21 

uo@desn.gov.ua 

Інклюзивно-ресурсний центр 

Деснянського району, 

тел. (044) 223-18-69, 

irc3_kyiv@ukr.net 

 

mailto:uo@desn.gov.ua
mailto:uo@desn.gov.ua
mailto:irc3_kyiv@ukr.net


23.  Обговорення на тему 

«Формування навичок та 

вмінь з безпеки 

життєдіяльності дитини за 

Базовим компонентом 

дошкільної освіти» 

Засідання за 

круглим столом 

Листопад  Педагогічні працівники, які 

працюють з дітьми 

дошкільного віку, 

представники громадських 

організацій, батьки дітей 

дошкільного віку 

Управління освіти 

 Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-84-21 

uo@desn.gov.ua 

24.  Діалог «Сім’я і дитсадок–

родинний зв’язок» 

Засідання за 

круглим столом 

Грудень  Працівники  дошкільних 

закладів, громадські 

організації, батьки дітей 

дошкільного віку 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-84-21 

uo@desn.gov.ua 

 

25.  Організація роботи в 

закладі освіти з питань 

запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню) та 

домашньому насильству 

Конференція За окремим 

планом 

Освітяни та  громадськість, 

причетна до виховного 

процесу 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-08-38,  

тел. (044) 515-88-85 

desnosvita@ukr.net 

26.  Консультування щодо 

забезпечення комфортного 

психологічного клімату в 

учнівських та педагогічних 

спільнотах 

Засідання за 

круглим столом 

За окремим 

планом 

Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. . (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

 

27.  Розробка пропозицій з 

питань формування та 

реалізації державної 

політики у сфері культури і 

мистецтва; сприяння 

відродженню самобутності 

українського народу та 

національних меншин, що 

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 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. 515-96-01 

ukul_desnrda@kmda.gov.ua 

mailto:uo@desn.gov.ua
mailto:desnosvita@ukr.net
mailto:uo@desn.gov.ua


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 

 

 

28.  Особливості 

запровадження механізму 

монетизації житлових 

субсидій та алгоритму їх 

нарахування.  

 

Електронні 

консультації; 

виїзні зустрічі 

Протягом  

2020 року 

Соціально вразливі 

категорії населення 

Деснянського району міста 

Києва. 

Усі категорії мешканців 

Деснянського району 

Управління соціального 

захисту населення 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. 530-16-16, 

upsz_desnrda@kmda.gov.ua 

29.  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 районної в місті 

Києві державної адміністрації  

 тел. 546-20-53,  

ve_desnrda@kmda.gov.ua 

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


30.  Громадські обговорення 

щодо актуальних проблем 

життєдіяльності району 

Громадські 

обговорення 

Протягом 

року  

(за потреби) 

Активні мешканці району,  

громадські активісти 

Структурні підрозділи 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

31.  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 районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. 546-20-53,  

ve_desnrda@kmda.gov.ua, 

сектор організаційно-

аналітичного забезпечення 

роботи голови 

тел. 548-00-68, 

soaz_desnrda@kmda.gov.ua 
* Усі заходи будуть проведені,  враховуючи забезпечення неухильного дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020  

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2». 
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