
 

 

ГРОМАДСЬКА РАДА 

при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації 

Україна, м.Київ, 01010, вул. М.Омеляновича-Павленка, 15, тел. +38(044)280 16 40 

 

 
План роботи 

Громадської ради при 
Печерській районній в м. Києві державній адміністрації  

на 2022 рік 
 

№ Назва заходу Термін Відповідальні Прим. 

1 Взаємодія з 
профільними відділами 
та управліннями, а 
також з відділом з 
питань внутрішньої 
політики та зв’язків з 
громадськістю і ЗМІ 
Печерської районної у 
м. Києві державної 
адміністрації з питань, 
що стосуються 
компетенції зазначених 
відділів і діяльності 
Комісій, в тому числі 
включених в план 
роботи підрозділів на 
2022 рік 
 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

2 Здійснення громадської  
експертизи 
нормативно-правових 
актів та розпоряджень, 
що розробляються та 
видаються 
райдержадміністрацією, 
відповідно до переліку 
на 2022 рік. 
 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 



3 Розгляд  звернень 
громадян, пропозицій  
інститутів 
громадянського 
суспільства з питань, 
що належать до 
компетенції Комісій 
Громадської ради 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

4 Взаємодія з органами 
самоорганізації 
населення щодо 
аналізу та вирішення 
основних проблем 
мешканців Печерського 
району 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

5 Моніторінг незаконних 
забудов та рейдерських  
захоплень у 
Печерському районі. 
Створення бази данних 
по проблемним 
забудовам. Контроль за 
механізмами 
реагування 
адміністрації та 
правоохоронних органів 
на правопорушення 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

6 Здійснення 
громадського контролю 
за дотриманням 
керівниками 
райдержадміністрації 
та її структурних 
підрозділів нормативно-
правових актів, 
спрямованих на 
запобігання та 
протидію корупції 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

7 Участь у круглих 
столах, обговореннях, 
заходах, що 
проводяться 
Печерською 
райдержадміністрацією, 
за участю 
представників 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 



Громадської ради при 
Печерській РДА, 
органів самоорганізації 
населення та 
мешканців Печерського 
району м. Києва   

8 Здійснення моніторингу 
стану соціального 
захисту учасників АТО, 
ООС та членів їх сімей, 
які проживають на 
території Печерського 
району міста Києва 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

9 Про стан боротьби із 
злочинністю в 
Печерському районі 
міста Києва. Участь 
громадського 
формування з охорони 
громадського порядку і 
державного кордону 
«Муніципальна варта»  
в забезпеченні 
публічного  порядку  на 
території Печерського. 
Робота з учнями -
старшокласниками шкіл 
району за програмою 
попередження 
підліткової злочинності 
та булінгу 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

10 Ініціювати проведення 
круглого столу по 
доступності разом з 
організаціями інвалідів 
та адміністрацією 
Печерського району. 
Сприяти створенню на 
території району 
ігрового майданчика 
для маломобільних 
дітей 

До кінця 
року 

голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

11 Ініціювати створення 
Центру реабілітації для 
інвалідів і воїнів АТО на 
базі лікарні №12 

До кінця 
року 

голова  
Громадської ради, 
Віровцев В.Ю. та 
члени профільної 

 



комісії 

12 Благоустрій прилеглих 
територій шкіл. ЗОШ 80 
як пілотний проект 

До кінця 
року 

голова  
Громадської ради, 
Деймонт Є.В. та 
члени профільної 
комісії 

 

13 Питання благоустрою 
прибудинкових 
територій – моніторинг 
та вирішення проблем 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

14 Продаж тютюнових 
виробів на зупинках 
громадського 
транспорту та 
нагромадження 
роздрібної торгівлі біля 
станцій метрополітену 
– вивчення проблеми 
та сприяння її 
вирішеню 

До кінця 
року 

голова  
Громадської ради, 
Деймонт Є.В. та 
члени профільної 
комісії 

 

15 Співпраця з поліцією та 
управлінням житлово-
комунального 
господарства по 
розробці заходів по 
боротьбі з рекламою 
наркотичних речовин 
(наркографіті) 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

16 Контроль за 
виконанням підготовки 
житлових будинків 
району до 
опалювального сезону 
Керуючою компанією по 
обслуговуванню 
житлового фонду 
Печерського району  

Вересень-
жовтень 

голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

17 Здійснення 
громадського контролю 
за змінами тарифів в 
сфері ЖКГ, за 
нарахуваннями та 
боргами мешканців 
Печерського району. 

Постійно Шуригіна О.М. та 
члени профільної 
комісії 

 

18 Заслуховування звітів 
та доповідей 

Впродовж  
року 

Шуригіна О.М. та 
члени профільної 

 



керівництва ЖКГ, 
відділу благоустрою, 
Керуючої компанії, ЖЕД 
та керівництва інших 
профільних 
комунальних установ та 
підприємств про стан 
виконання 
затверджених планів їх 
роботи та завдань 
(функціональні 
обов’язки), про стан 
виконання та вжиті 
заходи на звернення, 
що надійшли від Комісії 
та громадян. 

комісії 

19 Участь в громадських 
обговореннях 
 

Постійно Шуригіна О.М. та 
члени профільної 
комісії 

 

20 Моніторинг 
нормативних актів 
(інструкцій, наказів, 
розпоряджень, довідок, 
звітів, тощо), що 
видаються органами 
ЖКГ, відділу 
благоустрою, відділу 
комунальної власності, 
Керуючої компанії, 
ЖЕД, 
райдержадміністрації 
та інших комунальних 
установ та підприємств 
Печерського району. 

Постійно голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

21 Опрацювання Плану 
роботи комісій ГР на І-е 
півріччя 2023 року, 
затвердження його на 
засіданнях Комісій 

Грудень голови та члени 
профільних комісій 

 

22 Підведення підсумків 
роботи за 2022 рік 

Грудень голова  
Громадської ради, 
голови та члени 
профільних комісій 

 

 
 
 



ПЛАН РОБОТИ 
Комісії з питань запобігання і протидії корупції, моніторингу 
діяльності Печерської райдержадміністрації та експертизи 

нормативно-правових актів  
 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Відповідаль

ні виконавці 

1.  Поглиблення взаємодії з юридичним 

відділом та відділом з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

Печерської районної у м. Києві державної 

адміністрації (далі - райдержадміністрація) 

з питань, що стосуються компетенції 

зазначених відділів і діяльності Комісії, в 

тому числі включених в план роботи 

підрозділів на 2022 рік 

на 

протязі 

всього 

періоду 

Голова та 

заступник 

голови 

комісії 

2.  Поглиблення взаємодії з сектором 

взаємодії з правоохоронними органами та 

з питань запобігання і виявлення корупції 

райдержадміністрації з питань, що 

стосуються компетенції сектору і діяльності 

Комісії   

на 

протязі 

всього 

періоду 

Голова та 

заступник 

голови 

комісії 

3.  Участь Комісії в консультаціях з 

громадськістю щодо проектів нормативно – 

правових актів, що розробляються 

райдержадміністрацією, відповідно до 

Орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2022 рік 

на 

протязі 

всього 

періоду 

Голова та 

члени комісії 

4.  Здійснення громадської антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів, що 

розробляються райдержадміністрацією, 

відповідно до переліку на 2022 рік: 

- проект розпорядження «Про 
затвердження Положення про 
територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Печерського району м. Києва, 
Переліку соціальних послуг, умови та 
порядок їх надання його структурними 
підрозділами» 

- погодження розміру щомісячної 

 

 

 

травень-

листопад 

 

 

 

 

Голова та 

члени комісії 



батьківської плати за навчання в 
дитячих музичних школах № 4 ім. 
ДД.Шостаковича, № 9, № 10, № 27, № 
28 Печерського району міста Києва на 
2022-2023 навчальний рік» 

- проект розпорядження «Про 
організацію харчування учнів закладів 
загальної середньої освіти 
Печерського району міста Києва, 
заснованих на комунальній формі 
власності територіальної громади 
міста Києва» 

- проект розпорядження «Про 
встановлення у 2022 році розміру 
батьківської плати за харчування дітей 
у комунальних закладах дошкільної 
освіти Печерського району міста 
Києва» 

липень- 

вересень 

 

липень- 

вересень 

 

 

 

липень- 

вересень 

5.  Участь в роботі тимчасових комісій, 

створених для розгляду конкретних питань, 

підготовка звернень, запитів, пропозицій та 

інших документів. 

на 

протязі 

всього 

періоду 

Голова та 

члени комісії 

6.  Участь у круглих столах, обговореннях, 

заходах, що проводяться Печерською 

райдержадміністрацією, за участю 

представників Громадської ради при 

Печерській РДА, органів самоорганізації 

населення та мешканців Печерського 

району м. Києва   

на 

протязі 

періоду, 

відповідн

о до 

плану 

заходів 

Голова та 

члени комісії 

7.  Здійснення громадського контролю за 

дотриманням керівниками 

райдержадміністрації та її структурних 

підрозділів нормативно-правових актів, 

спрямованих на запобігання та протидію 

корупції 

на 

протязі 

всього 

періоду 

Голова та 

члени комісії 

8.  Розгляд  звернень громадян, пропозицій  

інститутів громадянського суспільства з 

питань, що належать до компетенції Комісії 

на 

протязі 

всього 

періоду 

Голова та 

члени комісії 

9.  Виконання доручень Голови Громадської 

Ради в межах компетенції Комісії 

на 

протязі 

всього 

Голова та 

члени комісії 



періоду 

10.  Заслуховування керівника сектора 

взаємодії з правоохоронними органами та 

з питань запобігання і виявлення корупції 

райдержадміністрації з питань виконання 

плану роботи сектора на 2022 рік, 

визначення проблемних питань в роботі та 

надання пропозицій щодо підвищення 

ефективності діяльності підрозділу 

грудень Голова та 

члени комісії 

11.  Підведення підсумків роботи Комісії, 

підготовка та затвердження Звіту про 

результати роботи Комісії у 2022 році 

грудень Голова 

комісії 

12.  Підготовка та затвердження Плану роботи 

Комісії на І півріччя 2023 року 

грудень Голова 

комісії 

Голова Комісії  М.С.Недашківський 

 
ПЛАН РОБОТИ 

Комісії з регламенту, внутрішньої політики та правових питань, 
громадського бюджету та міжнародного співробітництва  

 
1. Аналіз та підготовка подань на засідання Громадської ради про 

припинення членства в раді з підстав, передбачених Положенням – 
постійно. 

2. Розгляд питань щодо дотримання Положення про Громадську раду та 
Регламенту, надання роз’яснень з питань застосування Регламенту під 
час засідань  громадської ради та її постійних і тимчасових комісій, 
робочих груп – постійно. 

3. Прийняття проекту Кодексу етики члена громадської ради та передача 
Громадській раді для затвердження в установленому порядку – грудень 
2021 року. 

4. Розгляд пропозиції ІГС та звернень громадян з питань, що належать до 
компетенції комісії, винесення їх на засідання Громадської ради, аналіз 
та узагальнення їх, надання на них усних та письмових відповідей – 
постійно. 

5. Розгляд та виконання доручень Громадської ради, Голови Громадської 
ради з питань, що належать до компетенції комісії – постійно. 

6. Підготовка та розгляд пропозицій щодо внесення змін до Регламенту та 
Положення, інших актів, що стосуються роботи ради та її комісій – 
постійно. 

7. Підготовка висновків і рекомендацій, що стосуються прав та гарантій 
діяльності членів ради – постійно. 

8. Розробка та винесення на затвердження радою бланків відповідних 
комісій – при необхідності. 



9. Внесення, затверджених радою змін та доповнень до Положення та 
Регламенту, інших актів, що стосуються діяльності ради – за потреби. 

10. Взаємодія із структурними підрозділами райдержадміністрації та 
підпорядкованих підприємств і організацій, до компетенції яких 
належать питання правового забезпечення, міжнародного 
співробітництва, внутрішньої політики.  

11. Сприяння участі представників громадської ради у заходах, які 
проводяться на території Печерського району м. Києва.  

Розгляд інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням 
комісії. 
 
Голова Комісії  С.А.Маляр 

 
ПЛАН РОБОТИ 

Комісії з питань житлово-комунального господарства та 
інфраструктури, містобудування, архітектури та будівництва 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконан

ня 

Відповідал

ьні 

виконавці 

1.  Поглиблення взаємодії з відділом з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ Печерської районної у 

м. Києві державної адміністрації (далі - 

райдержадміністрація) з питань, що 

стосуються компетенції відділу і діяльності 

Комісії, в тому числі включених в план 

роботи відділу на 2022 рік. 

впродов

ж  року 

Голова та 

заступник 

голови 

комісії 

2.  Поглиблення взаємодії з структурними 

підрозділами райдержадміністрації з 

питань, що стосуються компетенції  

діяльності Комісії, а саме – керівним 

складом ЖКГ, відділом благоустрою, 

відділом комунальної власності, Керуючої 

компанії, ЖЕД. 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

3.  Участь Комісії в формуванні програми 

соціально-економічного розвитку міста 

Києва на 2022-2024 роки. Контроль за її 

виконанням в 2022 році. 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 



4.  Здійснення громадського контролю за 

змінами тарифів в сфері ЖКГ, за 

нарахуваннями та боргами мешканців 

Печерського району. 

 

впродов

ж  року  

 

Голова та 

члени 

комісії 

5.  Здійснення контролю за дотриманням  

фізичними та юридичними особами 

встановлених законодавчих норм на всіх 

етапах будівництва на території 

Печерського району. 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

6.  Заслуховування на засіданні Комісії 

керівництва ЖКГ, відділу благоустрою, 

відділу комунальної власності, Керуючої 

компанії, ЖЕД, райдержадміністрації та 

керівництва інших комунальних установ та 

підприємств звітів та доповідей про стан 

виконання затверджених планів їх роботи 

та завдань (функціональні обов’язки), про 

стан виконання та вжиті заходи на 

звернення та доручення, що надійшли від 

Комісії та громадян. 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

7.  Розгляд  звернень громадян, пропозицій  

інститутів громадянського суспільства з 

питань, що належать до компетенції Комісії 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

8.  Участь в громадських обговореннях впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

9.  Контроль та моніторинг за відчуженням та 

орендою (наймом) комунального майна 

Печерського району 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

10.  Моніторинг та контроль за облаштування 

майданчиків для паркування транспортних 

засобів та громадських вбиралень на 

території Печерського району 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

11.  Контроль та моніторинг за розміщеними на 

території Печерського району об’єктами 

реклами  

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

12.  Моніторинг та співпраця з ОСББ та ОСН на 

території Печерського району 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 



 
Голова Комісії О.М.Шуригіна 

 
ПЛАН РОБОТИ 

Коміciї з питань комунальної власності, благоустрою та земельних 

відносин 

 

1.Взаємодія з відділом комунальної власності Печерської в місті 

Києві державної адміністрації (далі райдержадміністрація) з питань, що 

стосуються компетенції відділу і діяльності комісії. 

2.Участь Комісії в консультаціях з громадськістю, питань 

благоустрою та комунальної власності району.  

комісії 

13.  Контроль та моніторинг за розміщеними на 

території Печерського району об’єктами 

торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування, зв'язку та 

іншими об'єктами рухомого та нерухомого 

майна усіх форм власності. 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

14.  Моніторинг нормативних актів (інструкцій, 

наказів, розпоряджень, довідок, звітів, 

тощо), що видаються органами ЖКГ, 

відділу благоустрою, відділу комунальної 

власності, Керуючої компанії, ЖЕД, 

райдержадміністрації та інших 

комунальних установ та підприємств 

Печерського району. 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

15.  Делегування представника для участі в 

розробці бюджету Печерського району 

за 

потребо

ю 

Голова та 

члени 

комісії 

16.  Виконання доручень Голови Громадської 

Ради в межах компетенції Комісії 

впродов

ж  року 

Голова та 

члени 

комісії 

17.  Стан виконання Плану роботи Комісії у 

2022 році та підсумки роботи  

грудень Голова та 

члени 

комісії 

18.  Опрацювання Плану роботи комісії на І 

півріччя 2023 року, затвердження його на 

засіданні Комісії  

грудень Голова та 

члени 

комісії 



3.Здійснення громадського контролю за дотриманням керівниками 

райдержадміністрації та її структурних підрозділів законів та нормативно 

правових актів, які мають безпосереднє відношення до компетенції 

комісії. 4.3аслуховування на засіданнях комісій керівників секторів з 

питань комунальної власності та благоустрою райдержадміністрації 

щодо стану роботи в зазначених напрямках в районі відповідно до 

завдань, що вирішуються цими підрозділами. 

5.Розгляд звернень громадян та пропозицій інститутів 

громадського суспільства з питань, що належать до компетенції Комісії. 

6.Виконання доручень Голови Громадської Ради в межах 

компетенції комісії. 

7.Опрацювання плану роботу та затвердження його на засіданні 

комісії.  

 
Голова Комісії О.О.Тимофєєва 

 

 


