Інформація
про заходи з проведення консультацій з громадськістю, заплановані на жовтень 2014 року
Питання (проект рішення), яке планується
Заходи, які заплановані в рамках
Орієнтовні дати
ПІБ, посада, контактні дані
винести на обговорення
обговорення
проведення заходів
відповідальної особи
Виконання Закону України «Про органи
Зустрічі з представниками
Постійно
Романенко Ірина Олексіївна –
самоорганізації населення» Створення органів
ініціативних груп мешканців
начальник відділу з питань
самоорганізації населення (мікрорайонних,
району
внутрішньої політики та зв’язків з
квартальних, вуличних, будинкових
громадськістю районної державної
Святошинського району)
адміністрації
424-02-58
Питання використання землі у
Засідання комісії з питань
04.10.2014
Сагайдак Ілля Вадимович – голова
Святошинському районі та повноти
виконання зобов’язання перед
11.10.2014
Святошинської районної в місті
надходжень до бюджету
бюджетом, охорони праці та
18.10.2014
Києві державної адміністрації,
своєчасної і не нижче
25.10.2014
голова комісії
визначеного державою
т. 424-30-06
мінімального розміру оплати
праці, використання та охорони
земель, інших природних
ресурсів
Додержання вимог законодавства в сфері
Засідання комісії з питань
01.10.2014
Сагайдак Ілля Вадимович – голова
оплати праці, в тому числі погашення
виконання зобов’язання перед
08.10.2014
Святошинської районної в місті
заборгованості по виплаті заробітної плати
бюджетом, охорони праці та
16.10.2014
Києві державної адміністрації,
своєчасної і не нижче
23.10.2014
голова комісії
визначеного державою
т. 424-30-06
мінімального розміру оплати
праці, використання та охорони
земель, інших природних
ресурсів
Постанова Кабінету Міністрів України від
Проведення інформаційноПротягом місяця
Свириденко Тетяна Анатоліївна –
06.08.2014 № 324
роз’яснювальної роботи шляхом
заступник начальника управління
«Про соціальний захист осіб, які отримали
надання роз’яснень на
праці та соціального захисту
тяжкі телесні ушкодження під час участі у
особистому прийомі громадян та
населення з організаційно-правових
масових акціях громадського протесту, що
у громадській приймальні
питань

відбулися у період з 21 листопада 2013 року по
21 лютого 2014 року
Закон України «Про внесення зміни до статті 4
Закону України «Про реабілітацію інвалідів в
Україні» щодо забезпечення виробами
медичного призначення, технічними та іншими
засобами реабілітації учасників
антитерористичної операції, які постраждали
під час її проведення»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
11.06.2014 № 588-р «Питання соціального
забезпечення громадян України, які
переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення
антитерористичної операції
Закон України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо посилення захисту прав
дітей»

Постанова Кабінету Міністрів України від
25.06.2014
№ 213-р «Про забезпечення тимчасового
проживання сімей, які переселилися з
Автономної Республіки Крим та м.
Севастополя»
Постанова Кабінету Міністрів України від

тел. 405-92-72
Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи шляхом
надання роз’яснень на
особистому прийомі громадян та
у громадській приймальні

Протягом місяця

Десятко Олена Іванівна – начальник
відділу по обслуговуванню
інвалідів, ветеранів війни, праці
управління праці та соціального
захисту населення
тел. 405-92-73

Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи шляхом
надання роз’яснень на
особистому прийомі громадян та
у громадській приймальні

Протягом місяця

Рухайло Людмила Миколаївна –
перший заступник начальника
управління праці та соціального
захисту населення
тел. 405-92-69

Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи шляхом
надання роз’яснень на
особистому прийомі громадян та
у громадській приймальні

Протягом місяця

Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи шляхом
надання роз’яснень на
особистому прийомі громадян та
у громадській приймальні

Протягом місяця

Проведення інформаційно-

Протягом місяця

Добривечір Світлана Василівна –
начальник відділу по призначенню
допомог управління праці та
соціального захисту населення
тел. 405-92-64
Степанушко Світлана Анатоліївна –
начальник відділу адресних
допомог, гарантій та компенсацій
управління праці та соціального
захисту населення
тел. 405-92-68
Свириденко Тетяна Анатоліївна –
заступник начальника управління
праці та соціального захисту
населення з організаційно-правових
питань
тел. 405-92-72.
Добривечір Світлана Василівна –

25.06.2014
№ 208 «Про внесення змін до порядку
призначення і виплати державної допомоги
сім’ям з дітьми»

роз’яснювальної роботи шляхом
надання роз’яснень на
особистому прийомі громадян та
у громадській приймальні

Постанова Кабінету Міністрів України від 5
Проведення інформаційноквітня 2014 року
роз’яснювальної роботи шляхом
№ 83 «Про посилення соціального захисту
надання роз’яснень на
населення в умовах підвищення цін і тарифів на особистому прийомі громадян та
комунальні послуги»
у громадській приймальні

начальник відділу по призначенню
допомог управління праці та
соціального захисту населення
тел. 405-92-64
Протягом місяця

Про роз’яснення Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»

Зустрічі в трудових колективах –
організація та проведення
консультацій щодо «Школи
майбутнього пенсіонера»

10.10.2014

ТЕМА: 1. Стан підвищення кваліфікації та
атестації лікарів та молодших спеціалістів з
медичною освітою (в т.ч.стан перепідготовки
лікарів за спеціальністю загальна практикасімейна медицина)
2. Про забезпечення в ЗОЗ права громадян на
звернення

Апаратна нарада

03.10.2014

Тема: 1. Стан та організація ендокринологічної

Медична рада

22.10.2014

Кравченко Галина Юріївна –
заступник начальника управління
праці та соціального захисту
населення з питань житлових
субсидій та пільг
тел. 405-73-13
Дзядевич Лариса Вікторівна –
начальник управління Пенсійного
фонду України в Святошинському
районі міста Києва
Васильєва Т.В. – заступник
начальника управління;
Сторчоус В.В. – начальник відділу з
обслуговування та розгляду
звернень громадян;
Чиньонова З.П. – начальник відділу
організаційно – інформаційної
роботи
тел. 273-50-71
Кришталь Наталія Юріївна –
начальник управління охорони
здоров’я Святошинського району
450-93-24

Кришталь Наталія Юріївна –

допомоги дорослому та дитячому населенню
Святошинського району
2. Стан імунопрофілактики дитячого населення
за 9 місяців 2014 року

начальник управління охорони
здоров’я Святошинського району
450-93-24

