
ПРОЄКТ 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю на 2023 рік 

у Деснянському районі міста Києва 

 

№ Питання або 

 проект нормативно-

правового акта 

Захід, що 

проводитиметьс

я у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультаці

й 

Соціальні групи 

населення та 

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, 

(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)  

2.  Ініціація створення «Ради 

Волонтерів» Деснянського 

району при Голові РДА 

Засідання за 

круглим столом 

Лютий  Громадська рада  

при Деснянській районній  

в місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com,  

 

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


3.  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 

4.  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 

5.  Обговорення проблемних 

питань в медичній галузі 

(зокрема щодо 

функціонування та роботи 

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 

voz_desnrda@kmda.gov.ua 

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


6.  

Співорганізація та участь  

у проведенні 

ІІІ-го «Київського Форуму 

волонтерів» 

Форум Березень 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), 

Громадська рада при КМДА 

ubp_desnrda@kmda.gov.ua 

7.  

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 

8.  

Щодо напрацювання 

механізму співпраці з 

Центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Деснянській РДА та 

Службою у справах  

дітей та сім’ї Деснянській 

РДА 

Засідання за 

круглим столом 

Червень Громадська рада  

при Деснянській районній  

в місті Києві державній 

адміністрації, експерти 

Аракелян  

Артур Олександрович ‒ 

голова Громадської ради при 

Деснянській РДА, 

artdesn@gmail.com, 

Деснянський районний в 

місті Києві центр соціальних 

служб 

тел. (044) 530-50-59 

260889972@mail.gov.ua 

Служба у справах  

дітей та сім’ї 

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

mailto:ubp_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:sport_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:artdesn@gmail.com
mailto:260889972@mail.gov.ua


(044) 515-75-76. 

ssd_desnrda@kmda.gov.ua 

9.  

Обговорення будівництва 

«Центру реабілітації дітей 

та осіб з інвалідністю  

(вул. М. Закревського, 3) 

 

Засідання за 

круглим столом 

Липень 

серпень 

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 

землевпорядкування 

Деснянській РДА, 

тел. (044) 546-12-78 

ubaz_desnrda@kmda.gov.ua 

 

10.  

Комплексна 

консультаційна 

інформаційно-

просвітницька допомога 

суспільству в умовах 

воєнного стану 

Засідання за 

круглим столом  

Протягом  

2023 року 

Педагогічна громадськість Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

11.  

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. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

12.  

Обговорення щодо впливу 

сучасних ґаджетів на дітей 

Засідання за 

круглим столом  

Лютий 2023 Батьківська та педагогічна 

громадськість, учнівська 

молодь 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

mailto:ssd_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:artdesn@gmail.com
mailto:ubaz_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:uo@desn.gov.ua


13.  

Щодо електронної 

реєстрації дітей в заклади 

дошкільної освіти та 

написання електронного 

меню харчування дітей 

 

Засідання за 

круглим столом  

За окремим 

планом 

Спеціалісти дошкільної 

освіти Управління освіти, 

завідувачі та медичні 

сестри дошкільних  

закладів, батьки 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

14.  

Розроблення рекомендації 

щодо підготовки дитини до 

школи «Готовність дитини 

та батьків» 

Засідання за 

круглим столом 

Травень 

2023 

Вчителі, вихователі, 

психологи, медичні 

працівники, батьки. 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

15.  

Розроблення рекомендації 

щодо організації роботи в 

закладах дошкільної освіти  

з дітьми з особливими 

потребами «Сучасні 

підходи до організації 

роботи в ЗДО з дітьми з 

особливими потребами» 

Конференція  Червень 

2023 

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) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

16.  

Щодо організації 

освітнього процесу в 

закладах дошкільної освіти 

в умовах воєнного стану, 

алгоритм дій працівників 

ЗДО під час надзвичайних 

ситуацій «Формування 

навичок та вмінь з безпеки 

життєдіяльності дитини за 

Базовим компонентом 

дошкільної освіти» 

 

Засідання за 

круглим столом 

Листопад 

2023 

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) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua  

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


17.  

Розроблення рекомендацій 

для роботи педагогічних 

працівників ЗДО з сім’єю 

«Сім’я і дитсадок – 

родинний зв’язок» 

 

 

Творчий діалог  Грудень 

2023 

Працівники  закладів 

дошкільної освіти, 

громадські організації, 

батьки дітей дошкільного 

віку 

Управління освіти  

Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua  

18.  

Правова освіта та захист 

прав дітей 

Засідання за 

круглим столом 

Грудень 

2023 

Освітяни та  громадськість, 

причетна до виховного 

процесу 

Управління освіти  

Деснянської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації 

тел. (044) 546-67-80 

uo@desn.gov.ua 

19.  

Щодо перейменування 

бібліотеки 

ім. Ю Гагаріна 

для дітей Централізованої 

бібліотечної системи 

Деснянського району 

м. Києва. 

 

 

Громадські 

обговорення 

І квартал 

2023 року 

Працівники 

Централізованої 

бібліотечної системи 

Деснянського району, 

громадські організації,  

мешканці  

Управління культури 

Деснянської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації 

тел. (044) 515 96 01 

ukul_desnrda@kmda.gov.ua 

20.  

Щодо затвердження плану 

роботи Ради митців про 

Деснянській Районній в 

місті Києві державній 

адміністрації 

Засідання за 

круглим столом 

Січень 

2023 рік 

Представника Ради митців 

при Деснянській районній 

в місті Києві державній 

адміністрації, члени та 

експерти Громадської ради 

при Деснянській районній 

в місті Києві державній 

адміністрації 

 

Управління культури 

Деснянської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації 

тел. (044) 545 08 63 

ukul_desnrda@kmda.gov.ua 

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


21.  

Щодо розвитку молодіжної 

політики 

Засідання за 

круглим столом 

квітень Структурні підрозділи та 

представники інститутів 

громадянського 

суспільства, що працюють 

у сфері молодіжної 

політики 

Управління у справах молоді 

та спорту Деснянської 

районної  

в місті Києві державної 

адміністрації 

тел. (044) 546-18-31,  

(044) 546-54-06 

sport_desnrda@kmda.gov.ua  

22.  

Обговорення питань щодо 

роботи промислових 

підприємств Деснянського 

району міста Києва в 

період воєнного стану, 

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,  

e-mail: 

ve_desnrda@kmda.gov.ua) 

23.  

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) 

mailto:sport_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:ve_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:ve_desnrda@kmda.gov.ua
mailto:vgdrda@ukr.net


24.  
Громадські обговорення 

щодо актуальних проблем 

життєдіяльності району 

Громадські 

обговорення 

Протягом 

року  

(за потреби) 

Активні мешканці району,  

громадські активісти 

Структурні підрозділи 

Деснянської РДА 

 


