
Інформація 

про заходи з проведення консультацій з громадськістю, 

заплановані на липень 2014 року 

Питання   (проект рішення), яке 

планується винести на 

обговорення 

Заходи,   які заплановані в рамках 

обговорення 

Орієнтовні   дати проведення 

заходів 

ПІБ,   посада, контактні дані 

відповідальної особи 

Виконання Закону України 

«Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» 

Зустріч з представниками ініціативних 

груп   щодо створення ОСББ (КП 

«Дирекція з утримання та 

обслуговування житлового   фонду 

Святошинського району міста Києва») 

16.07.2014 Товстюк Валерій Павлович – начальник   

Консультаційного центру щодо створення 

ОСББ 

402-08-06 

Виконання Закону України 

«Про органи   самоорганізації 

населення» Створення органів 

самоорганізації населення   

(мікрорайонних, квартальних, 

вуличних, будинкових 

Святошинського району) 

Зустрічі з представниками ініціативних 

груп   мешканців району 

Щосереди Романенко Ірина Олексіївна – начальник   

відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю районної   

державної адміністрації 

424-02-58 

Питання використання землі у 

Святошинському   районі та 

повноти надходжень 

Засідання комісії з питань виконання   

зобов’язання перед бюджетом, охорони 

праці та своєчасної і не нижче   

визначеного державою мінімального 

розміру оплати праці, використання та   

охорони земель, інших природних 

ресурсів 

04.07.2014 

11.07.2014 

18.07.2014 

25.07.2014 

Кулик Олександр Михайлович – голова   

Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова комісії 

т. 424-30-06 

Додержання вимог 

законодавства в сфері   оплати 

праці, в тому числі погашення 

заборгованості по виплаті 

заробітної   плати 

Засідання комісії з питань виконання   

зобов’язання перед бюджетом, охорони 

праці та своєчасної і не нижче   

визначеного державою мінімального 

розміру оплати праці, використання та   

охорони земель, інших природних 

ресурсів 

02.07.2014 

09.07.2014 

16.07.2014 

23.07.2014 

30.07.2014 

 

Кулик Олександр Михайлович – голова   

Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова комісії 

т. 424-30-06 

Розпорядження КМУ від Проведення інформаційно- Протягом місяця Свириденко Тетяна Анатоліївна – 



01.04.2014 № 333-р   «Про 

схвалення Концепції 

реформування місцевого 

самоврядування та   

територіальної організації влади 

в Україні» 

роз’яснювальної   роботи шляхом 

надання роз’яснень на особистому 

прийомі громадян та у   громадській 

приймальні 

заступник   начальника управління праці 

та соціального захисту населення 

Святошинського   району з організаційно-

правових питань 

тел. 405-92-72 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 5   квітня 2014 року 

№ 83 «Про посилення 

соціального захисту   населення 

в умовах підвищення цін і 

тарифів на комунальні послуги» 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної   роботи шляхом 

надання роз’яснень на особистому 

прийомі громадян та у   громадській 

приймальні 

Протягом місяця Кравченко Галина Юріївна – 

заступник начальника управління праці та 

  соціального захисту населення 

Святошинського району 

з   питань житлових субсидій та пільг 

тел. 405-73-13 

Впровадження пілотного 

проекту системи   «Картка 

Киянина» 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної   роботи щодо 

впровадження пілотного проекту 

системи «Картка Киянина» на   прийомі 

та по телефону «гарячої лінії» в 

громадській приймальні управління 

Протягом   місяця Будченко Тетяна   Олександрівна – 

начальник відділу комплексної програми   

«Турбота» управління праці та 

соціального захисту населення 

Святошинського   району 

тел. 405-92-60 

Закон України від 05.07.2012 

№ 5067-VI «Про зайнятість   

населення» 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної   роботи стосовно 

основних положень Закону України 

серед працівників   управління, 

територіального центру соціального 

обслуговування та його   структурних 

підрозділів, мешканці району, 

представників підприємств 

Протягом   місяця Горбаченко Наталія Миколаївна –  

заступник начальника управління з 

питань   праці та зайнятості управління 

праці та соціального захисту населення   

Святошинського району 

тел. 405-92-57 

Про запровадження нової 

сучасної послуги   онлайн-

консультації з керівним складом 

та головними спеціалістами 

структурних   підрозділів 

управління Пенсійного фонду 

України в Святошинському 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної   роботи щодо 

звернення громадян з пенсійних питань 

Протягом місяця Свириденко Тетяна Анатоліївна – 

заступник   начальника управління праці 

та соціального захисту населення 

Святошинського   району з організаційно-

правових питань 

тел. 405-92-72 



районі міста   Києва відповідно 

до характеру звернення 

громадян з пенсійних питань 

(Лист від   16.01.2014 № 622/05) 

Роз’яснення норм Закону 

України «Про заходи   

законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної 

системи» 

Зустрічі в трудових колективах   

(організаціях) та проведення 

консультацій, роз’яснення, щодо змісту 

та норм Закону, узагальнення та аналіз 

результатів   консультацій 

17.07.2014 

 

Дзядевич Лариса Вікторівна – начальник   

управління Пенсійного фонду України в 

Святошинському районі міста Києва 

Васильєва Т.В. – начальник відділу   

призначення та перерахунку спец пенсій 

управління Пенсійного фонду України в   

Святошинському районі міста Києва 

Сторчоус В.В. – начальник відділу 

первинного   призначення пенсій та 

спеціальної допомоги управління ПФУ в 

Святошинському   районі міста Києва 

Чехова Л.М. –  начальник відділу 

призначення та перерахунків   спец. 

пенсій управління ПФУ в 

Святошинському районі міста Києва 

т. 273-50-34 

1. Організація алергологічної 

допомоги дитячому   населенню 

Святошинського району. 

2. Стан надання медичної 

допомоги в   амбулаторіях 

загальної практики-сімейної 

медицини 

Апаратна   нарада 

 

02.07.2014 

 

Трушкіна Людмила Іванівна, начальник   

управління охорони здоров’я 

Святошинського району 

м. Києва 

450-93-24 

1. Стан виконання заходів щодо 

запобігання   поширенню 

туберкульозу серед населення 

Святошинського районуза   

перше півріччя 2014 року 

2. Стан забезпечення 

Медична   рада 

 

 

 

23.07.2014 

 

 

 

Трушкіна Людмила Іванівна, начальник   

управління охорони здоров’я 

Святошинського району 

м. Києва 

450-93-24 



Конституційного права   

громадян на звернення в 

лікувально-профілактичних 

установах в першому   півріччі 

2014 року. 

 

 

 


