
ЗВІТ
про роботу Громадської ради при Святошинській 

районній в місті Києві державній адміністрації за 2019 рік

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним 
консультативно-дорадчим органом для забезпечення участі громадян в 
управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за 
діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії 
зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час 
формування та реалізації державної політики.

Громадська рада при Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації була утворена на виконання Постанови Кабінету Міністрів 
України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики», склад якої був затверджений 
розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
від 26.02.25018 № 105 «Про затвердження складу Громадської ради при 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації».

На засіданні Громадської ради при Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації від 29.03.2018 № 2 були затверджені Положення про 
Громадську раду при Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації, для регулювання організаційних та процедурних питань 
діяльності Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих органів 
Регламент Громадської ради та План роботи Громадської ради на 2019 рік.

В Громадській раді при Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації для здійснення своєї діяльності були утворені наступні комітети:
- комітет з питань місцевого самоврядування, зв’язків з громадськістю, ЗМІ, 
Громадського бюджету, інформаційних технологій та Регламенту і організації 
роботи Громадської ради;
- комітет з питань освіти, науки, молоді та спорту;
- комітет з питань економічної політики, підприємництва, інвестицій та 
міжнародного співробітництва;
- комітет з питань культури, туризму, охорони культурної спадщини;
- комітет з питань комунальної власності, містобудування, житлово- 
комунальної інфраструктури та благоустрою;
- комітет з питань запобігання і протидії корупції, моніторингу діяльності 
правоохоронних органів;
- комітет з питань допомоги учасникам АТО та волонтерського руху;
- комітет з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Комітети Громадської ради свою діяльність здійснювали шляхом 
проведення засідань, на яких були затвердженні Плани роботи комітетів на 
2019 рік та наприкінці 2019 року надали свої звіти про проведену роботу.

За звітний період громадською радою було проведено 3 засідання. Всі 
рішення, які приймались на засіданнях виконані належним чином.

Протягом 2019 року до Громадської ради надійшло 11 звернень, які були 
зареєстровані у журналі реєстрації вхідної документації, та за результатами 
розгляду на засіданнях Громадської ради направлено до різних інстанцій 
9 листів та відповідей від Громадської ради.



Протягом звітного періоду на згідно Плану роботи Громадської ради 
на 2019 рік члени Громадської ради брали участь у заходах, присвячених 
ювілейним та пам'ятним датам, які відзначались у Святошинському районі, 
метою яких було сприяти формуванню позитивної громадської думки та 
формуванню управлінських рішень щодо вирішення соціальних, культурних, 
соціальних питань, які турбують громадськість району, покращення життєвого 
рівня окремих категорій населення (ветеранів, сімей з дітьми, молоді, осіб з 
інвалідністю тощо).

Члени Громадської ради протягом 2019 року приймали участь у 
наступних заходах:

- Підтримка соціальних проектів (інформаційна кампанія 
«Громадського бюджету» на підтримку команд громадських проектів 
ГБ Фест 2020);

- участь в патріотично-виховній роботі з молоддю;
- Участь у заходах, присвячених святкуванню Міжнародного жіночого дня;
- Участь у заходах, присвячених святкуванню Масляної;
- Участь у заходах з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного 

стану району;
- Участь у заходах з нагоди Дня пам’яті та примирення;
- Участь у заходах з нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї;
- Участь у заходах, присвячених святкуванню Дня Києва;
- Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Конституції України;
- Участь у заходах з нагоди святкування Дня Державного Прапора України 

та Дня незалежності України;
- Участь у заходах з нагоди відзначення Міжнародного дня громадян 

похилого віку та дня ветерана;
- Участь у семінарі на тему «Гендерна рівність у вихованні дитини»;
- Участь в організації та проведенні концертної програми по збору коштів 

для онко хворих дітей. Проект 100 історій. (Клуб «ІаьБ іп Браве»);
- Участь в організації та проведенні районного конкурсу авторської пісні;
- Участь у семінарі «Відродження сімейних цінностей, як важливий 

напрямок державної сімейної політики України;
- участь у проведення заходів до Всесвітнього дня здоров’я;
- участь у заходах з нагоди відзначення Дня захисника України, зокрема 

військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників 
Революції Гідності, ветеранів війни та військової служби, учасників 
українського визвольного руху, членів сімей загиблих (померлих) воїнів, 
депутатський корпус, представників духовенства та представників 
громадських об’єднань району.



Крім того, члени Громадської ради разом з іншими поважними 
учасниками форуму, прийняли участь у форумі організацій громадянського 
суспільства «Київ -  столиця діалогу» з метою напрацювання шляхів 
розв'язання районних проблем, що будуть презентовані на розгляд керівництву 
міста.

Діяльність Громадської ради грунтувалась на засадах добровільності та 
свободи переконань, демократичного вибору та відповідних і гласних 
процедурах.

Громадська рада при Святошинській районній в місті Києві державній 
адміністрації приймала участь у втіленні в життя всіх планів, що призведуть до 
покращення соціально-економічних показників, розвитку духовних та 
культурних потреб мешканців Святошинеького району та їх добробуту.
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