
ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю за II квартал 2019  року 

структурними підрозділами Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

 

№ 

з/п  

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені згідно з 

Орієнтовним планом на 

2019 рік (в 2 кв. п.р.) 

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

включені до Орієнтовного 

плану на 2019 рік (в 2 кв. 

п.р.), але не були проведені 

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені, але не 

включені до 

Орієнтовного плану на 

2019 рік (в 2 кв. п.р.) 

   

Дата 

проведення 

консультацій 

(день, місяць, 

рік) 

 

   

Відповідальні за проведення 

консультації, контактний 

телефон   

Електронне 

посилання 
(в разі висвітлення заходу) 

 

1.  Психологічний тренінг для 

учнів та педагогів «Булінг: 

як вижити в школі» 

- -  

 

 

18.04.2019 

Бібліотека ім. І. Котляревського 

спільно з Технічним ліцеєм та 

психотерапевтом – волонтером 

Анною Липською 

(044)4406096 

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/175

7/1733&id=12773 

 

2.  Дорадчий орган з питань  

взаємодії суб`єктів 

соціальної роботи із 

сім`ями, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах при 

Шевченківській районній в 

місті Києві адміністрації 

- - 03.04.2019 

17.04.2019 

22.05.2019 

05.06.2019 

19.06.2019 

Шевченківський районний в місті 

Києві центр соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді 

Литвин Т.А. 

489-55-55 

3.  Зустріч з мешканцями 

району різних категорій 

стосовно призначення 

субсидій на неопалюваний 

період згідно внесених змін 

в законодавстві України 

 

- - 22.04.2019 

24.05.2019 

Управління праці та соціального 

захисту населення  

Рагімова І.В. 

234-13-54 

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12773
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12773


4.  Громадське слухання за 

участю одиноких та 

малозабезпечених верств 

населення, підопічних 

Територіального центру 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Шевченківського району м. 

Києва, соціальних 

робітників щодо 

підвищення ефективності 

роботи із зверненнями 

громадян, реагування на їх 

пропозиції і зауваження, 

вивчення громадської 

думки  

- - 24.04.2019 Управління праці та соціального 

захисту населення Шевченківської 

РДА, Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району м. Києва 

236-50-56 

 

5.  Проведення  круглого столу 

за участю представників   

Департаменту міського 

благоустрою  КМДА м. 

Києва,     Управління 

виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування  

України у м. Києві,   а 

також  інженерів з охорони 

праці підприємств району. 

  23.04.2019 Сектор з питань охорони праці 

Дакал Н.Д. 

235-62-03 

6.  Проведення навчань з 

питань охорони праці 

посадових осіб, 

підприємств, установ та 

організацій 

- - 24-25.04.2019 

21-22.05.2019 

12-13.06.2019 

Сектор з питань охорони праці 

Дакал Н.Д. 

235-62-03 

7.  Подання на веб-сайт РДА 

аналітичних даних про стан 

виробничого травматизму 

- - 25.04.2019 Сектор з питань охорони праці 

Дакал Н.Д. 

235-62-03 



«Стан виробничого 

травматизму на 

підприємствах 

Шевченківського району за 

1 квартал  2019 року» 

8.   Щодо забезпечення сезону 

тиші 

  Сектор екології 

Сухопара О. 

235-75-95 

9.   По недопущенню 

самовільного випалювання 

сухої рослинності 

  Сектор екології 

Сухопара О. 

235-75-95 

10.   Щодо небезпеки 

розповсюдження 

карантинних рослин 

  Сектор екології 

Сухопара О. 

235-75-95 

11.    Про відзначення 

Всесвітнього дня 

мігруючих птахів 

13.05.2019 Сектор екології 

Сухопара О. 

235-75-95 

12.  - - Круглий стіл «Бібліотечна 

справа в контексті 

децентралізації» 

 

 

 

15.05.2019 

ЦРБ ім. Є. Плужника спільно з 

Національною бібліотекою 

України 

 ім. Ярослава Мудрого 

(044)278 30 49 

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/175

7/1733&id=12833 

 

13.    Громадське обговорення 

щодо присвоєння 

ліцею - інтернату №23 

«Кадетський корпус» з 

посиленою військово-

фізичною підготовкою 

Шевченківського району 

міста Києва імені 

Володимира Великого. 

 

18.05.2019 Заступник директора ліцею-

інтернату №23 «Кадетський 

корпус» - Цесаренко Т.П. 

https://shev.kyivcity.gov.ua/content/z

vit-gromadskogo-obgovorennya-

prysvoiennya-liceyuinternatu-23-

kadetskyy-korpus-z-posylenoyu-

viyskovofizychnoyu-pidgotovkoyu-

shevchenkivskogo-rayonu-mista-

kyieva-imeni-volodymyra-

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12833
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12833
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-gromadskogo-obgovorennya-prysvoiennya-liceyuinternatu-23-kadetskyy-korpus-z-posylenoyu-viyskovofizychnoyu-pidgotovkoyu-shevchenkivskogo-rayonu-mista-kyieva-imeni-volodymyra-velykogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-gromadskogo-obgovorennya-prysvoiennya-liceyuinternatu-23-kadetskyy-korpus-z-posylenoyu-viyskovofizychnoyu-pidgotovkoyu-shevchenkivskogo-rayonu-mista-kyieva-imeni-volodymyra-velykogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-gromadskogo-obgovorennya-prysvoiennya-liceyuinternatu-23-kadetskyy-korpus-z-posylenoyu-viyskovofizychnoyu-pidgotovkoyu-shevchenkivskogo-rayonu-mista-kyieva-imeni-volodymyra-velykogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-gromadskogo-obgovorennya-prysvoiennya-liceyuinternatu-23-kadetskyy-korpus-z-posylenoyu-viyskovofizychnoyu-pidgotovkoyu-shevchenkivskogo-rayonu-mista-kyieva-imeni-volodymyra-velykogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-gromadskogo-obgovorennya-prysvoiennya-liceyuinternatu-23-kadetskyy-korpus-z-posylenoyu-viyskovofizychnoyu-pidgotovkoyu-shevchenkivskogo-rayonu-mista-kyieva-imeni-volodymyra-velykogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-gromadskogo-obgovorennya-prysvoiennya-liceyuinternatu-23-kadetskyy-korpus-z-posylenoyu-viyskovofizychnoyu-pidgotovkoyu-shevchenkivskogo-rayonu-mista-kyieva-imeni-volodymyra-velykogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-gromadskogo-obgovorennya-prysvoiennya-liceyuinternatu-23-kadetskyy-korpus-z-posylenoyu-viyskovofizychnoyu-pidgotovkoyu-shevchenkivskogo-rayonu-mista-kyieva-imeni-volodymyra-velykogo.html


velykogo.html 

 

14.    Громадське обговорення 

щодо перейменування  

бібліотеки імені Олександр

а Матросова для 

дітей Централізованої 

бібліотечної системи 

Шевченківського району м. 

Києва 

на честь українського 

дитячого письменника 

Анатолія Костецького 

  

 

19.05.2019 Директор Централізованої 

бібліотечної системи 

Шевченківського району м. Києва-

Коновалова І.Ю. 

https://shev.kyivcity.gov.ua/content/p

ro-pidsumky-rezultativ-

gromadskogo-obgovorennya-

pytannya-shchodo-

pereymenuvannya-biblioteky-imeni-

omatrosova-dlya-ditey-ta-

prysvoiennya--iy--imya-anatoliya-

kosteckogo.html 

15.  Пошанувальна хода 

«Останнім шляхом 

Кобзаря» 

- -  

 

 

19.05.2019 

Бібліотека ім. Т. Шевченка спільно 

з гуртом «Чумаки» та мешканцями 

громади. 

(044)489 71 80 

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/175

7/1733&id=12860 

 

16.  - - Психологічний тренінг для 

учнів та педагогів 

«Відносини в шкільному 

колективі» 

 

 

 

27.05.2019 

Бібліотека  

ім. І. Котляревського спільно з 

Технічним ліцеєм та 

психотерапевтом – волонтером 

Анною Липською 

(044)4406096 

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/175

7/1733&id=12874 

17.  - Засідання районної 

Міжвідомчої координаційної 

комісії по роботі з сім`ями 

члени яких є учасниками 

- Заплановано 

на червень, 

 перенесено на 

грудень 2019 

Управління праці та соціального 

захисту населення Шевченківської 

РДА, Шевченківський районний в 

місті Києві центр соціальних служб 

https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-gromadskogo-obgovorennya-prysvoiennya-liceyuinternatu-23-kadetskyy-korpus-z-posylenoyu-viyskovofizychnoyu-pidgotovkoyu-shevchenkivskogo-rayonu-mista-kyieva-imeni-volodymyra-velykogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-pytannya-shchodo-pereymenuvannya-biblioteky-imeni-omatrosova-dlya-ditey-ta-prysvoiennya--iy--imya-anatoliya-kosteckogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-pytannya-shchodo-pereymenuvannya-biblioteky-imeni-omatrosova-dlya-ditey-ta-prysvoiennya--iy--imya-anatoliya-kosteckogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-pytannya-shchodo-pereymenuvannya-biblioteky-imeni-omatrosova-dlya-ditey-ta-prysvoiennya--iy--imya-anatoliya-kosteckogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-pytannya-shchodo-pereymenuvannya-biblioteky-imeni-omatrosova-dlya-ditey-ta-prysvoiennya--iy--imya-anatoliya-kosteckogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-pytannya-shchodo-pereymenuvannya-biblioteky-imeni-omatrosova-dlya-ditey-ta-prysvoiennya--iy--imya-anatoliya-kosteckogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-pytannya-shchodo-pereymenuvannya-biblioteky-imeni-omatrosova-dlya-ditey-ta-prysvoiennya--iy--imya-anatoliya-kosteckogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-pytannya-shchodo-pereymenuvannya-biblioteky-imeni-omatrosova-dlya-ditey-ta-prysvoiennya--iy--imya-anatoliya-kosteckogo.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-pytannya-shchodo-pereymenuvannya-biblioteky-imeni-omatrosova-dlya-ditey-ta-prysvoiennya--iy--imya-anatoliya-kosteckogo.html
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12860
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12860
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12874
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12874


антитерористичної операції, 

та особами, переміщеними з 

тимчасово окупованих 

територій АРК та зони 

проведення 

антитерористичної операції 

за участю громадських 

організацій та учасників АТО 

року для сім`ї, дітей та молоді 

234-13-54 

18.    ОСББ: поняття управління 

багатоквартирним 

будинком, створення, місце 

на ринку комунальних 

послуг  

24.06.2019 Управління житлово-комунального 

господарства 

Даруга О.І. 

Шеневідько О.Л. 

288-09-39 

19.    Поточна діяльність ОСББ, 

комерційний облік, 

принцип бухгалтерського 

обліку та робота з 

боржниками 

26.06.2019 Управління житлово-комунального 

господарства 

Даруга О.І. 

Шеневідько О.Л. 

288-09-39 

 


