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ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник апарату
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

/ Олена ДОНЕЦЬ

« 23 » листопад 2020 р.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 
проведення консультацій з громадськістю 

на 2021 рік

№ 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 за 

проведення консультацій 
(телефон, e-mail)

1 2 3 4 5 6
1. Проект розпорядження «Про 

погодження щомісячної плати 
за навчання дітей в дитячих 
музичних школах № 4
ім. Д. Д. Шостаковича, № 9, 
№10, №27, №28 Печерського 
району міста Києва на 2021- 
2022 навчальний рік»

Консультації з 
громадськістю у 
формі публічного 

громадського 
обговорення.

Липень - 
вересень

Даний проект
розпорядження зачіпає 
права, свободи та 
інтереси громадян, які 
навчаються у дитячих 
музичних школах
Печерського району
міста Києва

Відділ культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Печерської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації,
Тел.:(044) 280 02 00, 
vk_pechersk@ukr.net

2. Проект розпорядження
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Публічне 
громадське 

обговорення,

Серпень Мешканці району Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Печерського району міста
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з питання внесення можливих 
змін до Положення про 
Територіальний центр
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Печерського району м. Києва

електронні 
консультації

Києва,
Тел.: (044) 285 23 59 
e-mail: tcpechersk@ukr.net

3. Проект розпорядження
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації з 
питання організації
харчування дітей, які
відвідують відділення
соціальних і реабілітаційних 
послуг для дітей з інвалідністю 
Територіального центру
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Печерського району м. Києва

Публічне 
громадське 

обговорення, 
електронні 

консультації

Січень - 
червень

Родини 3 дітьми, які 
відвідують відділення
соціальних і
реабілітаційних послуг 
для дітей з інвалідністю 
Територіального центру 
соціального 
обслуговування 
(надання соціальних
послуг) Печерського
району м. Києва

Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Печерського району міста 
Києва,
Тел.:(044) 285 23 59
e-mail: tcpechersk@ukr.net

4. Проект розпорядження
Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
про затвердження Положення 
про комісію з питань 
забезпечення безкоштовним 
гарячим харчуванням та 
безкоштовними продуктовими 
наборами малозабезпечених 
одиноких та інших громадян, 
які отримують соціальні 
послуги в Територіальному 
центрі соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)
Печерського району м. Києва

Публічне 
громадське 

обговорення, 
електронні 

консультації

Січень - 
червень

Мешканці району Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Печерського району міста 
Києва,
Тел. (044) 285 23 59
e-mail: tcpechersk@ukr.net
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5. Особливості проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання у 2021 році

Засідання за 
круглим столом

Лютий Батьківська та
педагогічна 
громадськість

Заступник начальника управління 
освіти та інноваційного розвитку 
Печорської районної в місті Києві 
державної адміністрації Мешкова Т.В.
Тел.:(044) 253 65 37

6. Підсумки роботи закладів 
освіти Печерського району м. 
Києва
у 2020-2021 навчальному році

Проведення 
серпневої 

конференції 
педагогічних 
працівників

Серпень Директори закладів
освіти, педагогічні
працівники, 
представники 
батьківської громади 
закладів освіти та ін.

Начальник управління освіти та 
інноваційного розвитку Печерської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації Копил-Філатова Т.В.
Тел.: (044) 253 35 86

7. Роз’яснення роботи системи 
електронного запису до
закладів дошкільної освіти

Консультування Протягом 
року

Представники
батьківської громади 
закладів дошкільної
освіти

Головний спеціаліст управління 
освіти та інноваційного розвитку 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
Калениченко Н.П.
Тел.:(044) 253 38 78

8. Проведення круглих столів, 
обговорень, заходів щодо 
вирішення проблемних питань 
життєдіяльності Печерського 
району за участю
представників органів
самоорганізації населення,
мешканців району та інших

Публічне 
громадське 

обговорення, 
зустрічі 3 

громадськістю

Протягом 
року (за 

потребою)

Мешканці району,
представники органів
самоорганізації 
населення

Відділ з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю і ЗМІ 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
Тел.: (044) 280 12 40
e-mail: zmijpechrda@kmda.gov.ua

9. Вирішення актуальних питань 
розвитку Печерського району 
за участі Громадської ради при 
Печерській районній в місті 
Києві державній адміністрації

Засідання 
Громадської ради 
при Печерській 
районній в місті 
Києві державній 

адміністрації

Протягом 
року (за 

потребою)

Представники 
Громадської ради,
працівники 
райдержадміністрації, 
мешканці району

Відділ з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю і ЗМІ 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
Тел.: (044) 280 12 40
e-mail: zmi pechrda@kmda.gov.ua

10. Формування нового складу
Громадської ради при
Печерській районній в місті

Зустрічі 3 
громадськістю

Квітень - 
липень

Інститути 
громадянського 
суспільства

Відділ з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю і ЗМІ 
Печерської районної в місті Києві
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Києві державній адміністрації державної адміністрації. Тел.: (044) 280 
12 40
e-mail: zmi_pechrda@kmda.gov.ua

11. Участь громадськості у заходах 
з відзначення
загальнодержавних свят

Зустрічі 3 
громадськістю

Протягом 
року

Мешканці району,
працівники 
райдержадміністрації

Відділ з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю і ЗМІ 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації
Тел.: (044) 280 12 40
e-mail: zmi_pechrda@kmda.gov.ua


