
8 лютого 2021 року

ПЛАН РОБОТИ 
Г ромадської ради 

при Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації
на січень-травень 2021 року

№ п/п
Зміст заходу Термін

виконання
Відповідальні

виконавці Примітка

1.

Про пропозиції щодо участі 
членів Громадської ради при 
Голосіївській районній в місті 
Києві державній адміністрації у 
роботі консультативних- 
дорадчих та інших допоміжних 
органах при Голосіївській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації та її самостійних 
структурних підрозділах

січень Голови комісій

2.

Про прийняття звітів від членів 
Громадської ради, та підготовка 
зведеного річного звіту за 2020 
рік.

січень
лютий

Леонтьев
Прохорчук

3.

Про сприяння у вирішенні 
питань пов’язаних з діяльністю 
органів самоорганізації 
населення Голосіївського району 
м .Києва

лютий
березень Цикаленко

4. Про співпрацю з Радою ветеранів 
АТО Голосіївського району

березень-
квітень

Леонтьев
Терентьев

5.
Про контроль за 
розпорядженням Голосіївської 
РДА щодо виконанням ПСЕР

березень-
травень

Семенова
Татарчук

Широкова

6.

Про роботу управління освіти 
Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
щодо завершення навчального 
року, та підбиття підсумків

травень

Терентьев
Леонтьев

7

Про реалізацію державної 
політики у сфері соціального 
захисту населення 
Голосіївського району м. Києва, 
та охорони здоров’я

лютий-
травень Дащенко

Губська

8
Про роботу служби сім'ї та дітей 
Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації

січень-
травень Дащенко



2

9
Про дотримання органами 
виконавчої влади міста Києва 
містобудівного законодавства

січень-
травень

Семенова
Василевський
Корольонок

10

Про діяльність Управління 
(Центру) надання 
адміністративних послуг 
Голосіївської районної в місті 
Києві державної адміністрації

січень-
травень Прохорчук

Леонтьев

11

Проведення моніторингу 
діяльності правоохоронних 
органів та окремих підрозділів 
райдержадміністрації щодо 
попередження правопорушень та 
забезпечення безпеки громадян 
та попередження правопорушень 
у молодіжному середовищі

січень-
травень

Данилейко
Риженко

12 Здійснення моніторингу за 
відновленням благоустрою після 
проведення ремонтно- 
відновлювальних робіт

січень-
травень Цикаленко

Онищук

13 Участь у відзначенні державних 
свят

січень-
травень

Всі члени

14 Розміщення матеріалів щодо 
роботи Громадської ради при 
Голосіївській районній в місті 
Києві державній адміністрації на 
офіційному вебсайгі 
райдержадміністрації та 
офіційній сторінці в фейсбуці.

січень-
травень

Прохорчук
Татарчук

15 Участь членів Громадської ради 
при Голосіївській районній в 
місті Києві державній 
адміністрації у роботі 
консультативних- дорадчих та 
інших допоміжних органах при 
Голосіївській районній в місті 
Києві державній адміністрації та 
її самостійних структурних 
підрозділів

січень-
травень

Всі члени

16 Участь у роботі 
Координаційного комітету 
громадських рад м. Києва

січень-
травень

Леонтьев

Г олова Г ромадської ради


