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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2018 рік Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища 

 

№ Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія рішення, 

що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1.  Розгляд проекту 

«Комплексної міської 

цільової програми 

екологічного 

благополуччя міста 

Києва на 2018-2020 

роки» 

Круглий стіл Протягом 

року 

Виконавчий орган Київської міської 

ради (Київська міська державна 

адміністрації), громадські 

організації у сфері екології, 

підприємства та організації, 

діяльність яких має вплив на 

природнє середовище 

Савченко О.О., управління 

екології та природних ресурсів 

Департаменту міського 

благоустрою та збереження 

природного середовища, вул. 

Турівська, 28, 044 425-41-94 

eco.depblag@kievcity.gov.ua  

2.  Київська міська цільова 

програма контролю за 

утриманням домашніх 

тварин та регулювання 

чисельності 

безпритульних тварин 

гуманними методами на 

2017 - 2019 роки 

Зустрічі з 

громадськими 

активістами, круглі 

столи, висвітлення 

діяльності на 

офіційному веб-сайті 

Департаменту 

Протягом 

року 

Виконавчий орган Київської міської 

ради (Київська міська державна 

адміністрації), Комісія з питань 

захисту тварин, громадські 

організації у сфері захисту тварин 

Савченко О.О., управління 

екології та природних ресурсів 

Департаменту міського 

благоустрою та збереження 

природного середовища, вул. 

Турівська, 28, (044) 425-41-94 

eco.depblag@kievcity.gov.ua 

3.  Щодо заходів з розвитку 

водного господарства, 

екологічного 

оздоровлення водних 

об’єктів та створення 

єдиної інформаційної 

бази водних об’єктів 

міста Києва 

Зустрічі з 

громадськими 

активістами, круглі 

столи, висвітлення 

діяльності на 

офіційному веб-сайті 

Департаменту 

Протягом 

року 

Виконавчий орган Київської міської 

ради (Київська міська державна 

адміністрації), громадські 

організації у сфері екології, 

підприємства та організації, 

діяльність яких має вплив на 

природнє середовище та водні 

об’єкти Києва 

Цвігун В.Л., заступник 

начальника управління -  

начальник відділу аналізу у 

сфері благоустрою  

вул. Дегтярівська, 31 корпус 2 

 (044) 489 50 05 

control.blagodep@kievcity.gov.ua  
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4.  Звіти про виконання 

паспорта бюджетної 

програми місцевого 

бюджету 

Оприлюднення на 

офіційному веб-сайті 

Департаменту 

міського 

благоустрою та 

збереження 

природного 

середовища  

Щопівроку Приймаються зауваження та 

пропозиції від усіх груп населення 

та заінтересованих сторін 

Сідіченко В.П., начальник 

відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний 

бухгалтер  

вул. Дегтярівська, 31, 044 489-

38-97 

buh.blagodep@kievcity.gov.ua  

5.  Рішення Київської 

міської ради «Про 

внесення змін до Правил 

благоустрою міста 

Києва»  

Електронні 

консультації з 

громадськістю  

Відповідно до 

законодавства 

не менше 

одного місяця 

Київська громада blagodep@kievcity.gov.ua  

6.  Рішення Київської 

міської ради «Про 

затвердження Порядку 

видачі дозволів на 

порушення об’єктів 

благоустрою або 

відмови у їх видачі, 

переоформлення, видачі 

дублікатів, анулювання 

дозволів у місті Києві» 

Електронні 

консультації з 

громадськістю  

Відповідно до 

законодавства 

не менше 

одного місяця 

Київська громада blagodep@kievcity.gov.ua  
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