ЗВІТ
про проведення консультацій з громадськістю за 2018 рік
структурними підрозділами Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
№
з/
п

Перелік консультацій з
громадськістю, які були
проведені згідно з Орієнтовним
планом проведення
консультацій з громадськістю
на 2018 рік

Перелік консультацій з
громадськістю, які були
включені до Орієнтовного плану
проведення консультацій на 2018
рік, але не були проведені

Перелік консультацій з
громадськістю, які були
проведені, але не включені до
Орієнтовного плану
проведення консультацій на
2018 рік

Дата
проведення
консультацій

1.

-

-

11.01.2018

http://www.shevruo.kiev.ua/index.ph
p?w=section&cat=17&id=7980

2.

-

-

Науково-теоретичний
семінар « Учитель –
промоутер сучасної
української літератури»
(семінар)
Консультативноінформаційний матеріал на
сайті ШРДА «Увага! Кір!»
(консультація)
-

12.01.2018

http://shev.gov.ua/index2.php?option
=com_content&task=view&id=18030
&pop=1&page=75&Itemid=3

18.01.2018
24.01.2018
25.01.2018

Територіальний центр соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)
Шевченківського району м.Києва
т.236-50-56; shevtc_1@ukr.net

Відкриття нової експозиції
виставки
«Українська
революція 1917-1921 рр.
Київський
вимір»,
присвяченої річниці Акту
Злуки
УНР
і
ЗУНР
«Соборність України –
запорука єдності держави».
(зустріч з громадськістю)

22.01.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18067
&Itemid=3

3.

4.

Організація та проведення
заходів з нагоди Дня
Соборності України
(круглі столи «Ми єдина
держава»)
-

-

-

Електронне
посилання /підрозділ, який проводив
консультацію

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Обговорення з громадськими організаціями планів
щодо співпраці та спільних
заходів
(зустріч з громадськістю)
Правова
лабораторія:
Медична
реформа,
що
потрібно знати
(зустріч з громадськістю)
-

-

-

23.01.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18102
&Itemid=3

-

-

24.01.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18078
&Itemid=3

-

29.01.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18133
&Itemid=3

Засідання
Громадської
ради - консультативнодорадчого
органу
при
Шевченківській РДА
Оприлюднення аналітичних
даних про стан
виробничого травматизму
на підприємствах
Шевченківського району
(консультація)
-

-

Меморіальні заходи з
нагоди Міжнародного дня
пам’яті жертв Голокосту
(зустріч з громадськістю)
-

30.01.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18107
&Itemid=593

-

-

06.02.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18147
&Itemid=3

-

07.02.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18155
&Itemid=3

Обговорення
з
молодіжними активістами
та
громадськими
організаціями планів щодо
співпраці
та
спільних
заходів
(зустріч з громадськістю )

-

Консультативноінформаційний матеріал на
сайті ШРДА «7 міфів про
грип»
(консультація)
-

09.02.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18170
&Itemid=3

13.02.2018

http://www.shevruo.kiev.ua/index.ph
p?w=section&cat=17&id=8046

16.02.2018

http://www.shevruo.kiev.ua/index.ph
p?w=section&cat=17&subcat=0&id=
8054

16.02.2018

http://www.shevruo.kiev.ua/index.ph
p?w=section&cat=17&subcat=0&id=
8058

-

Семінар для вчителів
зарубіжної літератури на
тему: « Формування
ключових компетентностей
учнів на уроці зарубіжної
літератури»
(семінар)
Районний семінар для
вчителів історії « Вивчення
ейдетики на уроках історії»
(семінар)
Семінар для вчителів
зарубіжної літератури на
тему: «Візуалізація
матеріалу як засіб
підвищення пізнавальної
діяльності учнів на уроці
зарубіжної літератури»
(семінар)
-

20.02.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18251
&Itemid=593

-

-

20.02.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18245
&Itemid=3 ;
http://shev.gov.ua/index2.php?option
=com_content&task=view&id=18272
&pop=1&page=0&Itemid=3;
http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18340
&Itemid=3

12.

-

-

13.

-

-

14.

-

-

15.

Засідання
Громадської
ради - консультативнодорадчого
органу
при
Шевченківській РДА
Про
проведення
Загальнодержавної операції
«Первоцвіт-2018»
Консультативноінформаційні матеріали на
сайті ШРДА «Охорона та
збереження ранньоквітучих
та занесених до Червоної
книги України рослин»
(консультація)
-

16.

17.

26.02.2018

06.03.2018

-

Семінар-практикум
на
тему:
«Формування

20.02.2018

http://www.shevruo.kiev.ua/index.ph
p?w=section&cat=17&subcat=0&id=

-

19.

Засідання круглого столу на
тему «Обговорення питання
співпраці
патрульної
поліції та громадськості по
забезпеченню громадського
порядку
у
Шевченківському районі»
(круглий стіл)
-

20.

-

-

21.

-

Створення внутрішньої
системи забезпечення якості
дошкільної освіти в рамках
вимог нового Закону України
«Про освіту»
(семінар)

18.

-

навичок
творчого
засвоєння знань засобами
проблемного діалогу на
уроках
зарубіжної
літератури»
(семінар)
-

Відкриття Стіни Пам’яті
загиблим
Героям
Шевченківського
району
міста Києва «Героям слава»
(зустріч з громадськістю)
Науково-практичний
семінар
«Передумови
формування
компетентностей
відповідно до Державного
стандарту базової та повної
середньої
освіти»
для
вчителів української мови
та літератури в СШ №73
(семінар)
-

8069

22.02.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18261
&Itemid=3

27.02.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18288
&Itemid=3

27.02.2018

http://www.shevruo.kiev.ua/index.ph
p?w=section&cat=17&subcat=0&id=
8078

Лютий

Управління освіти
т.489-49-87
dnz_shevruo@ukr.net

22.

-

Основні нововведення в
Законі України «Про освіту»
(круглий стіл)

-

Лютий

Бібліотека імені М.Костомарова
т. 443-14-90
biblio.nivki@gmail.com

23.

Питання
виплати
соціальних
стипендій
студентам (курсантам)
(нарада)

-

-

Лютий

Управління праці та соціального
захисту населення
т. 236-01-57
pilgy_ruszn@shev.gov.ua

24.

Обговорення питання щодо
організації
надання
паліативної допомоги
(круглий стіл)

-

-

23.02.2018

25.

-

-

01.03.2018

26.

-

-

27.

-

-

28.

-

-

Фестиваль професій для
старшокласників
мікрорайону «Нивки» і РВ
ЗОШ №27
(фестиваль)
Відкрите
засідання
з
представленням публічного
звіту
голови
Шевченківської районної в
місті
Києві
державної
адміністрації про підсумки
діяльності
райдержадміністрації
за
2017 рік
(засідання)
Урочиста зустріч з нагоди
відзначення
Дня
українського добровольця
(зустріч з громадськістю)
«Я маю право» - право-

Управління праці та соціального
захисту населення, Територіальний
центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Шевченківського району м.Києва
т.236-50-56; shevtc_1@ukr.net
http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18313
&Itemid=3

13.03.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18373
&Itemid=3

15.03.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18392
&Itemid=3

15.03.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=

29.

Обговорення питання щодо
порядку надання платних
соціальних послуг та їх
перелік
(круглий стіл)

-

просвітницький
проект
Міністерства
юстиції
України.
Безкоштовні
юридичні
консультації від провідних
адвокатів міста Києва,
спеціалістів
Головного
територіального
управління юстиції у місті
Києві.
(консультація)
-

30.

«Я маю право» - правопросвітницький
проект
Міністерства
юстиції
України.
Обговорення законодавства
у сфері захисту прав
споживачів
(круглий стіл)
Про проведення компанії
«Година Землі»
Консультативноінформаційні матеріали на
сайті ШРДА «Година Землі
2018: «Злови зв’язок з
Землею»; «Година Землі
2018».
(консультація)

-

-

20.03.2018

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757
/1733&id=12134

-

-

20.03.2018

http://shev.gov.ua/index2.php?option
=com_content&task=view&id=18418
&pop=1&page=60&Itemid=3 ;
http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18457
&Itemid=3

31.

com_content&task=view&id=18395
&Itemid=3

15.03.2018

Управління праці та соціального
захисту населення, Територіальний
центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Шевченківського району м.Києва
т.236-50-56; shevtc_1@ukr.net

23.03.2018

32.

-

-

33.

Обговорення питання щодо
відшкодування коштів за
надані пільги
(нарада)

-

34.

-

-

35.

36.

37.

Нараду
з
питань
попередження виробничого
травматизму
(нарада)
Про встановлення веснянолітньої заборони на лов риби
та інших водних біоресурсів
(консультація)
Збори з працівниками галузі
фізичної культури і спорту
вищих навчальних закладів
та установ, розташованих на
території Шевченківського
району м. Києва щодо
обговореня порядку
проведення Спартакіади
«Здоров‘я», Спартакіади

Відкрите засідання Ради
директорів підприємств та
організацій при
Шевченківській районній в
місті Києві державній
адміністрації
(засідання)
-

Інтерактивний семінар на
тему: «Проблеми торгівлі
людьми: ознаки виявлення
потерпілих та робота з
постраждалими».
(семінар)
-

21.03.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18450
&Itemid=3

22.03.2018

Управління праці та соціального
захисту населення
т. 236-01-57
pilgy_ruszn@shev.gov.ua

28.03.2018

28.03.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18496
&Itemid=3

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18487
&Itemid=3

-

Березень

Сектор екології
т.235-75-95 Ekol411@ukr.net

-

Березень

Відділ у справах сім‘ї, молоді та
спорту
т.235-63-64
sport@shev.gov.ua

38.

39.

40.

41.

42.

Обговорення нововведень у
сфері охорони здоров‘я до
Всесвітнього дня здоров‘я «Медична реформа – плюси
і мінуси» (в рамках право
просвітницького проекту
«Я маю право»)
(круглий стіл)
-

«Захисник Вітчизни»,
Спартакіади ОППО «Праця і
спорт ведуть до висот»
(збори)
-

-

Про встановлення веснянолітньої заборони на лов
риби та інших водних
біоресурсів: інформаційний
матеріал на сайті ШРДА
«Заходи із забезпечення
охорони водних біоресурсів
у період нересту»
(консультація)
-

-

Здійснення заходів,
спорямованих на

-

-

-

06.04.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18557
&Itemid=3

Семінар для вихователівметодистів ЗДО району:
«Розвиток
естетичних
сприймань
та
зображувальних
умінь
дітей дошкільного віку»
(семінар)
-

10.04.2018

http://www.shevruo.kiev.ua/index.ph
p?w=section&cat=17&subcat=0&id=
8164

11.04.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_frontpage&Itemid=1&limit=15
&limitstart=135

Ритуал пам’яті з нагоди
відзначення Міжнародного
дня визволення в’язнів
фашистських таборів
(зустріч з громадськістю)
-

11.04.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18550
&Itemid=3

18.04.2018

Територіальний центр соціального
обслуговування (надання

43.

поліпшення соціального
захисту осіб похилого віку,
ветеранів та інвалідів
(круглий стіл)
Громадські
права
та
свобода
особистості:
тренінг із старшокласниками СШ №24 на тему з прав
людини
(консультація–
обговорення)
-

соціальних послуг)
Шевченківського району м.Києва
т.235-50-56; shevtc_1@ukr.net
-

-

20.04.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18594
&Itemid=3

-

23.04.2018

http://biblionivki.blogspot.com/2018/04/Osnovninovely-reformy-pochatkovoiosvity.html#more
http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18620
&Itemid=593

45.

Засідання
Громадської
ради - консультативнодорадчого
органу
при
Шевченківській РДА

-

Основні нововведення в
Законі
України
«Про
освіту»
(круглий стіл)
-

46.

Україна
НАТО:формула
безпеки. Дискусія спільно з
Громадською
лігою
«Україна-НАТО»
(дискусія)
Громадські
права
та
свобода
особистості:
психологічний тренінг для
старшокласників СШ №27
«Права, правопорушення,
наслідки»
(консультація–
обговорення)
Відзначення Всесвітнього
Дня охорони праці

-

-

24.04.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18607
&Itemid=3

-

-

25.04.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18623
&Itemid=3;
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757
/1733&id=12205

-

-

26.04.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18629

44.

47.

48.

24.04.2018

49.

50.

51.

52.

53.

54.

(круглий стіл)
-

-

Вшанування пам’яті жертв
катастрофи
на
Чорнобильській АЕС у
Шевченківському районі
(зустріч з громадськістю)
-

Про стан виконання
підприємствами району
природоохоронних заходів
(нарада)
Розміщення консультативноінформаційного матеріалу на
сайті ШРДА щодо
забезпечення сезону тиші
(консультація)
Обговорення питання
призначення субсидій за
новим порядком на
неопалювальний період
згідно внесених змін в
законодавстві України,
перерахування частини
невикористаної суми субсидії
(монетизація)
(зустріч з громадськістю)
Про
стан
виробничого
травматизму
на
підприємствах
Шевченківського району за
І квартал 2018 року –
інформаційний матеріал на
сайті ШРДА
(консультація)
Загальнорайонний
захід
«Пошана за подвиг Вам,
-

26.04.2018

&Itemid=3
http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18625
&Itemid=3

Квітень

Сектор екології
т.235-75-95 Ekol411@ukr.net

Квітень

Сектор екології
т.235-75-95 Ekol411@ukr.net

Квітень

Управління праці та соціального
захисту населення
т. 236-01-57
pilgy_ruszn@shev.gov.ua

03.05.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18652
&Itemid=3

04.05.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18661

55.

-

-

56.

-

-

57.

-

-

58.

-

-

59.

-

-

60.

-

-

герої-переможці!»
(зустріч з громадськістю)
Обговорення з учителями
шкіл району вибору
підручника з зарубіжної
літератури для 10 класу
(круглий стіл)
Вахта пам’яті «Мужність,
відвага,
честь
крізь
покоління»
(зустріч з громадськістю)
Обговорення ціннісних
орієнтирів Нової
української школи,
створення виховного
простору сучасного
освітнього закладу,
формування громадянської
компетентності учнівської
молоді на прикладах
літературних творів
(круглий стіл)
Інформаційна година для
широкого кола читачів з
нагоди 72-ої річниці
депортації тисяч татар з
території Криму в ЦРБ
Шевченківського району
ім. Є. Плужника
(зустріч з громадськістю)
Форумпрактикум «Громадський
бюджет 3. Секрети успіху»
(форум)
Зустріч з громадськістю

&Itemid=3
05.05.2018

http://www.shevruo.kiev.ua/index.ph
p?w=section&cat=17&subcat=0&id=
8200

08.05.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18679
&Itemid=3

14.05.2018

http://www.shevruo.kiev.ua/index.ph
p?w=section&cat=17&subcat=0&id=
8216

18.05.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18731
&Itemid=3

30.05.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18800
&Itemid=3

30.05.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=

61.

-

-

62.

Засідання
Громадської
ради - консультативнодорадчого
органу
при
Шевченківській РДА

-

63.

-

-

64.

-

-

65.

Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
самовільного випалювання
сухої рослинності
(консультація)
-

-

66.

-

щодо обговорення питання
пішоходизації
вул.Пушкінської
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо нових
правил в призначенні
субсидії з травня 2018
(консультація)
-

com_content&task=view&id=18799
&Itemid=3
04.06.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18812
&Itemid=3

12.06.2018

http://shev.gov.ua/index2.php?option
=com_content&task=view&id=18862
&pop=1&page=0&Itemid=593

Круглий стіл «Європі й не
снилося: перша українська
Конституція» (порівняльна
характеристика
Конституції Пилипа
Орлика 1710 р. та
Конституції США 1787 р.)
Психологічний тренінг
«Попередити. Визволити.
Відновити»
(тренінг)
-

16.06.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18929
&Itemid=3

18.06.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18879
&Itemid=3

18.06.2018

http://shev.gov.ua/index2.php?option
=com_content&task=view&id=18883
&pop=1&page=120&Itemid=3

Розміщення
консультативно-

19.06.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18891

67.

-

-

68.

-

69.

Пам‘ятний захід з нагоди
Дня скорботи і вшанування
жертв війни в Україні
«Пишаюсь, що я батькова
дочка»
(круглий стіл)
-

70.

-

-

71.

-

Засідання районної
Міжвідомчої координаційної
комісії по роботі з сім‘ями,
члени яких є учасниками
АТО та особами,
переміщеними з тимчасово

-

інформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
небезпеки отримання
сонячного та теплового
удару
(консультація)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
правил поведінки під час
відпочинку на воді
(консультація)
-

Урочистий захід з нагоди
відзначення 100-річчя
започаткування української
державної служби
(зустріч з громадськістю)
Семінар - обговорення "Ми
всі різні, але рівні" (про
утвердження гендерної
рівності в Україні)
(семінар)
-

&Itemid=3

19.06.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18886
&Itemid=3

21.06.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18934
&Itemid=3

23.06.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18920
&Itemid=3

26.06.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=18945
&Itemid=3

Червень

Управління праці та соціального
захисту населення
т. 234-13-54
soc_programi@shev.gov.ua
Шевченківський районний Центр
соціальних служб для сім‘ї, дітей

72.

-

73.

76.

Організація та проведення
Літньої школи молодіжного
лідера на острові Король
Обухівського р-ну,
Київської обл.
(виїзний семінар-тренінг)
Про
стан
виробничого
травматизму
на
підприємствах
Шевченківського району за
І півріччя 2018 року –
інформаційний матеріал на
сайті ШРДА
(консультація)
Пенсійна реформа: головні
зміни. Засідання круглого
столу «Якщо після
призначення пенсії людина
продовжує працювати…»
(круглий стіл)
-

77.

-

74.

75.

окупованої території
Автономної Республіки Крим
та зони проведення АТО
(засідання)
Презентація роботи закладів
дошкільної освіти за
підсумками навчального
2017-2018 року
(публічна презентація)
-

-

Червень

Управління освіти
т.489-49-87
dnz_shevruo@ukr.net

-

Липень

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19005
&Itemid=3

-

-

17.07.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19017
&Itemid=3

-

-

18.07.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19029
&Itemid=3

19.07.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19032
&Itemid=3

-

Розміщення консультативно-

та молоді
т. 489-55-55
shrcsssdm@meta.ua

Право-просвітницький
захід в рамках
національного проекту «Я
маю право»
(конференція)
-

-

Сектор екології

78.

-

інформаційного матеріалу на
сайті ШРДА щодо небезпеки
розповсюдження
карантинних рослин
(консультація)
-

79.

-

-

80.

-

-

81.

-

-

82.

-

-

83.

-

-

т.235-75-95 Ekol411@ukr.net

Лекція-тренінг на тему
«Торгівля людьми – міф
або реальність?»
(лекція-тренінг)
Інформаційна година під
назвою: «Роль православ’я
у становленні Київської
Русі-України» (до Дня
Хрещення Київської Русі)
(зустріч з громадськістю)
Інформаційноконсультаційна локація
«#протиДій торгівлі
людьми»
(зустріч з громадськістю)
Семінар-практикум для
підприємців та
представників торговопромислових підприємств
міста
(семінар-практикум)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА
для споживачів, які мають
наміри користуватись
послугами авіакомпаній
(консультація)
Розміщення

25.07.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19051&Itemi
d=3

26.07.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19058&Itemi
d=3

30.07.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19077&Itemi
d=3

02.08.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19073&Itemi
d=3

07.08.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19089&Itemi
d=3

07.08.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co

84.

-

-

85.

-

-

86.

-

-

87.

-

-

88.

-

-

консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
Вивезення побутових
відходів стало окремою
послугою
(консультація)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА «Негативні
економічні та соціальні
наслідки офіційно
неоформлених трудових
відносин»
(консультація)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА «Чому
виникають масові харчові
отруєння і як уникнути
кишкових інфекцій»
(консультація)
Відкриття виставки
«Генеза державності Україна Козацька»
(зустріч з громадськістю)
Інформаційна година в
бібліотеці ім.Є.Плужника з
нагоди відзначення 100річчя поштової марки
(зустріч з громадськістю)
Дискусія в бібліотеці
ім.О.Шварцмана

m_content&task=view&id=19088&Itemi
d=3

10.08.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19106&Itemi
d=3

13.08.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19111&Itemi
d=3

22.08.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19171&Itemi
d=3

22.08.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19182&Itemi
d=3

22.08.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19194&Itemi

89.

-

-

90.

-

-

91.

-

-

92.

«Міжетнічне та
міжконфесійне
порозуміння – шлях до
справжньої незалежності»
за участю адвоката з
Торонто, члена ради
директорів ініціативи
«Українсько-єврейська
зустріч» Марком
Фрайманом
(дискусія)
Виїзне засідання Ради
директорів підприємств та
організацій
Шевченківського району
(засідання)
Серпнева колегія
педагогічних працівників
Шевченківського району –
2018 «Маркер якісної
освіти в умовах освітніх
реформ»
(колегія)
Семінар для представників
органів самоорганізації
населення
(семінар)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА для
споживачів, які мають
наміри
користуватись
послугами автотранспорту
(консультація)

d=3

05.09.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=co
m_content&task=view&id=19234&Itemi
d=180

05.09.2018

http://www.shevruo.kiev.ua/index.php?w
=info&id=6880&search=

12.09.2018

http://shev.gov.ua/index2.php?option=co
m_content&task=view&id=19277&pop=
1&page=0&Itemid=3

15.09.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19284
&Itemid=3

93.

-

-

94.

-

-

95.

-

-

96.

-

-

97.

-

-

98.

-

-

Фестиваль популяризації
громадського бюджету в
Шевченківському районі
(фестиваль)
Інформаційна година «Я
землі
цієї
паросток
зелений, я землі цієї крапля
дощова»
(інформаційна година)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА про
порядок
оформлення
субсидій
(консультація)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА «Як
вберегти дитину від хвороб
у школі: поради для
батьків»
(консультація)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА про нові
правила
паркування
автотранспорту
(консультація)
Бесіда до Дня усиновлення
«Україна без сиріт»
(зустріч з громадськістю)

15.09.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19282
&Itemid=3

17.09.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19286
&Itemid=3

19.09.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19297
&Itemid=53

25.09.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19325
&Itemid=28

26.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19335
&Itemid=3

26.09.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19343
&Itemid=3

99.

-

-

100.

-

-

101.

-

102.

-

103.

-

-

104.

-

-

105.

-

-

Траєкторія успіху: стартап
(обговорення питання як
розпочати свій бізнес)
(зустріч з молоддю)
-

Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА про
трудові
права
неповнолітніх
(консультація)
Година пам'яті «Дивився
Київ, гнівнолиций Київ, як
в полум’ї метався Бабин
Яр» в бібліотеці ім.
О.Матросова
(зустріч з громадськістю)

27.09.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19340
&Itemid=3

28.09.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19346
&Itemid=3

вересень

Вереснева зустріч «Осінні
арабески» в бібліотеці ім.
В. Винниченка
(зустріч з громадськістю)
Година пам'яті «Дивився
Київ, гнівнолиций Київ, як
в полум’ї метався Бабин
Яр»
(зустріч з громадськістю)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
виїзду з дитиною за кордон
на відпочинок чи лікування
(консультація)
Розміщення
консультативно-

Бібліотека імені М.Костомарова
т. 443-14-90
biblio.nivki@gmail.com

01.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19353
&Itemid=3

01.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19346
&Itemid=3

04.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19366
&Itemid=3

04.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_frontpage&Itemid=1&limit=15

106.

-

-

107. Семінар-тренінг для

-

молоді з планування на
тему: «Стратегія спільної
діяльності».
(семінар)
108.
-

-

109.

-

-

110.

-

-

інформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо умов
призначення субсидій
особам, які перебували за
кордоном понад 60 днів
(консультація)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
виплати заборгованості
заробітної плати
(консультація)
-

ІІІ Київський дитячоюнацький форум М18
«Менші 18 - Ми можемо
більше!»
(зустріч з громадськістю)
Зустріч з делегацією
студентів та професорськовикладацьким складом
Дипломатичної академії
(зустріч з громадськістю)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
Договору довічного
утримання (догляду)
(консультація)

&limitstart=240

05.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19370
&Itemid=3

05.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19374
&Itemid=3

10.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19393
&Itemid=3

10.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19403
&Itemid=3

11.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19397
&Itemid=603

111.

-

-

112.

-

-

113.

-

-

114.

-

-

115.

-

-

116.

-

-

117.

-

-

Зустріч з громадськістю з
нагоди Дня захисника
України
(зустріч з громадськістю)
Загальнорайонний захід
«За честь. За славу. За
народ!» в Шевченківському
районі
(зустріч з громадськістю)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
вакцинації
(консультація)
Круглий стіл «Участь ОСН
в розвитку місцевої
демократії»
(круглий стіл)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
особливостей
працевлаштування
(консультація)
Історично-патріотичний
захід «Слава героям
визволителям!»
(зустріч з громадськістю)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
особливостей регулювання

11.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19396
&Itemid=3

16.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19415
&Itemid=3

19.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19428
&Itemid=28

19.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19430
&Itemid=3

24.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19450
&Itemid=603

26.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19462
&Itemid=3

29.10.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19470
&Itemid=603

118. Нарада з питання

-

погашення заборгованості
по наданих мешканцям
пільгах та нарахованих
субсидіях
(нарада)
119.
-

-

120.

-

-

121.

-

-

122.

-

-

123.

-

-

трудових відносин
(консультація)
-

Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо
захисту прав підприємців
(консультація)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на сайті ШРДА щодо Прав
та обов’язків виконавця та
замовника при наданні
побутових послуг
(консультація)
Зустріч з громадськістю з
нагоди 100-річчя
національної академії наук
України в бібліотеці ім. Є.
Плужника
(зустріч з громадськістю)
Cтудентський турнір з
інтелектуальних ігор «STIG
– 2018»
(тренінг)
Семінар: Медіаграмотність:
практична майстерність
критичного мислення

08.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19519
&Itemid=3

09.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19529
&Itemid=603

13.11.2018
http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19547
&Itemid=3

16.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19573
&Itemid=3

19.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19590
&Itemid=3

20.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19602
&Itemid=3

124.

-

125. Організація та проведення

заходів з нагоди з нагоди
відзначення Дня Гідності та
Свободи. Вшанування
подвигу учасників
Революції Гідності
(зустріч з громадськістю)
126. Зустріч з громадськістю
«Навіки слава Україні!
Героям слава на віки!»
(зустріч з громадськістю)
127.
-

128.

-

129. Групова бесіда «Домашнє

-

(семінар)
Зустріч з громадськістю в
рамках Форуму "Велика
Столиця 2019"
(зустріч з громадськістю)
-

-

-

22.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19620
&Itemid=3

-

Лекція – бесіда «Важливо
для кожного, актуально
сьогодні»
(лекція-бесіда)
Зустріч з громадськістю,
Творчий вечір Дмитра
Захарова «Осінні меандри»
(зустріч з громадськістю)
-

23.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19624
&Itemid=3

29.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19658
&Itemid=3

30.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_content&task=view&id=19665
&Itemid=3

-

-

-

насильство: вихід є»
(бесіда)
130.

-

Розміщення консультативноінформаційного матеріалу на
сайті ШРДА щодо
встановлення заборони лову
видних біоресурсів у зимовий
період.
(консультація)

-

21.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_frontpage&Itemid=1&limit=15
&limitstart=45

21.11.2018

http://shev.gov.ua/index.php?option=
com_frontpage&Itemid=1&limit=15
&limitstart=45

Листопад 2018 Сектор екології
т.235-75-95 Ekol411@ukr.net

131.

-

132.

-

133.

-

134.

-

Форум: Учнівське
самоврядування: сьогодні та
завтра
(форум)
Інформаційний семінар:
Права жінок в українському
законодавстві
(семінар)
Засідання за круглим столом:
Нагальні питання єврейської
громади Києва і України
(круглий стіл)
-

135.

-

-

136.

-

-

-

Листопад 2018 Бібліотека імені М.Костомарова
т. 443-14-90
biblio.nivki@gmail.com

-

Листопад 2018 ЦРБ імені Є.Плужника
т. 278-07-87
shevcbs1@gmail.com
Бібліотека імені О.Шварцмана
т. 272-39-18
hope-fest@ukr.net

-

Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на субвеб-сторінці ШРДА
«Як не заразитися грипом:
5 простих правил»
(консультація)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на субвеб-сторінці ШРДА
«У 2019 році розпочнеться
робота з електронними
медкартками»
(консультація)
Розміщення
консультативноінформаційного матеріалу
на субвеб-сторінці ШРДА
«Про зміни в законодавстві
стосовно інформації для
споживачів щодо харчових

11.12.2018

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/690
5.html

12.12.2018

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/690
9.html

26.12.2018

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/694
6.html

продуктів» (консультація)
137. Засідання

Громадської
ради - консультативнодорадчого
органу
при
Шевченківській РДА

-

-

27.12.2018

Відділ з питань внутрішньої
політики та зв‘язків з
громадськістю
т.234-16-80
info@shev.gov.ua

