
ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю за III 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 3 кв. п.р.) 

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

включені до Орієнтовного 

плану на 2019 рік (в 3 

 кв. п.р.), але не були 

проведені 

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені, але не 

включені до 

Орієнтовного плану на 

2019 рік (в 3 кв. п.р.) 

   

Дата 

проведення 

консультацій 

(день, місяць, 

рік) 

 

   

Відповідальні за проведення 

консультації, контактний 

телефон   

Електронне 

посилання 

(в разі висвітлення заходу) 

 

1. Обговорення актуальних 

питань стабільної роботи 

промислового комплексу та 

підприємництва району 

(Засідання Ради директорів 

підприємств та організацій 

Шевченківського району   

м. Києва) 

- - 02.07.2019 Відділ промисловості, розвитку 

підприємництва та регуляторної 

політики 

Лозовий О.А. 

тел. 235-30 -96 

 

2. - - Година пам’яті «З вірою в 

незалежність» 

 

04.07.2019 Центральна районна бібліотека ім. 

Є. Плужника 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/785

9.html 

3. - - Проведення безкоштовного 

освітнього семінару для 

підприємців міста Києва: 

"Банкрутство по-новому, 

що необхідно знати 

кредитору та боржнику. 

Перевірки бізнесу: 

підготовка та можливі 

наслідки". 

12.07.2019 Відділ промисловості, розвитку 

підприємництва та регуляторної 

політики 

Лозовий О.А. 

тел. 235-30 -96 

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

ozvytok-pidpryiemnyctva1.html 

4. - - Семінар для 

адміністраторів з питань 
28.08.2019 Управління містобудування, 

архітектури та землекористування 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7859.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7859.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/rozvytok-pidpryiemnyctva1.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/rozvytok-pidpryiemnyctva1.html


надання адміністративних 

послуг у сфері будівництва 

та архітектури 

Михайлова Д.О. 

т. 400-97-89 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/836

9.html 

5. - - Семінар для 

адміністраторів з питань 

надання адміністративних 

послуг у сфері житлових 

питань 

30.08.2019 Відділ обліку та розподілу 

житлової площі  

 тел. 235-70-95 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/839

0.html 

6. - - Семінар з питань надання 

адміністративних послуг у 

сфері приватизації 

 

30.08.2019 Відділ приватизації державного 

житлового фонду Управління 

житлово-комунального 

господарства  

Ганна Кошманова 

т. 235-52-42 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/838

7.html 

7. - - Психологічний тренінг 

«Психологічне зростання: 

секрети мотивації, що 

допоможуть бути 

креативними» 

02.09.2019 Бібліотека ім. М. 

Костомарова  спільно з Будинком 

дитячої творчості Шевченківського 

району 

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

7/1733&id=12993   

8. - - Відзначення професійного 

свята - Дня підприємця 

05.09.2019 Відділ промисловості, розвитку 

підприємництва та регуляторної 

політики 

Лозовий О.А. 

тел. 235-30 -96 

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

ozvytok-pidpryiemnyctva1.html 

9. - - Психологічний тренінг 

«Хочу успіху і боюсь 

успіху» 

17.09.2019 Бібліотека ім. М. Костомарова  

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/854

8.html 

10. - - Відзначення професійного 

свята - Дня 
20.09.2019 Відділ промисловості, розвитку 

підприємництва та регуляторної 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8369.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8369.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8390.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8390.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8387.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8387.html
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12993
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12993
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/rozvytok-pidpryiemnyctva1.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/rozvytok-pidpryiemnyctva1.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8548.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8548.html


машинобудівника  політики 

Лозовий О.А. 

тел. 235-30 -96 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/856

9.html 

11. - - Відзначення професійного 

свята - Дня 

фармацевтичного 

працівника  

20.09.2019 Відділ промисловості, розвитку 

підприємництва та регуляторної 

політики 

Лозовий О.А. 

тел. 235-30 -96 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/856

8.html 

12. - - Майстер-клас «Лелека, 

бузьок, журавель»  
24.09.2019 Бібліотека ім. М. Костомарова 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/859

7.html 

13. - - Тренінг-практикум 

«Особливості Голокосту на 

теренах України» 

26.09.2019 Бібліотека ім. І. Котляревського 

спільно з Українським центром 

вивчення Голокосту 

тел. 440-60-96 

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

7/1733&id=13029 

14. - - Година пам’яті «Пам’ятати 

заради майбутнього» 
27.09.2019 Бібліотека ім. О. Матросова  

тел. 456-02-41 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/862

6.html 

15. - - Година пам’яті «І стала 

рідна земля чужою» з 

нагоди 75-х роковин 

початку депортації 

українців з Лемківщини, 

Надсяння, Холмщини, 

Південного Підляшшя, 

Любачівщини, Західної 

Бойківщини у 1944-1951 

роках. 

27.09.2019 ЦРБ ім. Є Плужника спільно з 

гімназією №48 та Національним 

музеєм України в Другій світовій 

війні 

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

7/1733&id=13036 

 

 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8569.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8569.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8568.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8568.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8597.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8597.html
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=13029
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=13029
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8626.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8626.html
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=13036
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=13036


16. - - Прес-конференція за участі 

представників єврейських 

ЗМІ з ініціаторами та 

координаторами проекту 

створення в  м. Самборі 

Львівської 

області Меморіального 

парку євреям і українцям – 

жертвам нацизму в часи 

Другої світової війни. 

28.09.2019 Бібліотека ім. Ошера Шварцмана 

спільно з Київською міською 

єврейською громадою 

тел. 272-39-18 

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

7/1733&id=12987 

 

 

 

 

  

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12987
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12987

