
 

 

ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю  

в Шевченківському районі м. Києві за 2016 рік 

 

№ 

з/п 

 

Перелік 

консультацій з 

громадськістю, які 

були проведені 

згідно з 

Орієнтовним 

планом 

проведення 

консультацій з 

громадськістю на 

2016 рік 

 

Перелік 

консультацій з 

громадськістю, які 

були включені до 

Орієнтовного плану 

проведення 

консультацій на 

2016 рік, але не були 

проведені 

 

Перелік 

консультацій з 

громадськістю, 

які були 

проведені, але не 

включені до 

Орієнтовного 

плану проведення 

консультацій на 

2016 рік 

 

Дата 

проведення 

консультацій 

 

 

Електронне 

посилання 

 

1.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди Дня 

пам’яті Героїв Крут 

(виставки, 

обговорення) 

 

 

 «Від  історичної  

злуки  -  до  

омріяної  злагоди»  

(бібліотека  

ім. Т. Г. Шевченка) 

День 

інформування: 

«Україно! Твоя 

доля - єдність, 

злагода і  воля» 

(ЦРБ ім.                   

Є. Плужника) 

20.01.16 

22.01.16 

 

 

 

 

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

com_content&task=view&id=12855&Itemid=90 

 

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

com_content&task=view&id=12831&Itemid=90 

 

https://www.facebook.com/ 

biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kiev /posts/ 

 

http://www.shevruo.kiev.ua 

2.  Організація і 

проведення заходів 

з нагоди 

відзначення Дня 

 У Шевченківському 

районі відкрили 

виставку до Дня 

Соборності України 

21.01.2016 

 

 

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

com_content&task=view&id=12805&Itemid=3 

 

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

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
https://www.facebook.com/%20biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kiev%20/posts/
https://www.facebook.com/%20biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kiev%20/posts/
http://www.shevruo.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option


 

 

Соборності України 

(виставки, бесіди) 

com_content&task=view&id=12791&Itemid=3 

 

3.   Обговорення 

«Сучасні форми та 

методи виховної 

роботи в позаурочний 

час. Проекти, 

конкурси, виставки, 

благодійні акції, 

квести»  

(захід перенесено у 

зв’язку з карантином) 

 січень - // - 

 

4.   Обговорення 

«Співдружність без 

конфліктів. Моделі 

конфліктних ситуацій 

і оптимальні шляхи їх 

подолання» 

(засідання,  тренінг з 

елементами медіації) 

(захід перенесено у 

зв’язку з карантином) 

 січень - // - 

 

5.    Школа свідомого 

батьківства. 

Батьківська 

просвіта в форматі 

відкритих 

родинних студій  

(обмін досвідом 

щодо виховання 

дітей в родині) 

28.01.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

 

6.    Дебати - круглий 

стіл: «Важливість 

17.02.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

 

http://www.shevruo.kiev.ua/
http://www.shevruo.kiev.ua/


 

 

вивчення 

англійської мови» 

7.  Захід «Дітям від 

шевченківської 

громади» до Дня 

Соборності України 

(акція) 

  18.02.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=13003&Itemid=209 

 

 

8.  Організація і 

проведення заходів 

з нагоди Дня 

вшанування 

учасників бойових 

дій на території 

інших держав 

(круглий стіл, 

зустріч з 

ветеранами - 

афганцями) 

 «Афганістан: 

Героїзм крізь біль і 

сум» (ЦРБ  

ім. Є.Плужника) 

10.02.2016 

15.02.2016 

 

http://shevcbs.kiev.ua/ 

 

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

com_content&task=view&id=12964&Itemid=3 

 

9.  Призначення 

субсидії за новим 

спрощеним 

порядком в 

опалювальний 

період (зустрічі з 

громадськістю) 

  19.10.2016 

15.11.2016 

08.12.2016 

 

 

 

 

 

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

com_content&task=view&id=14984&Itemid=3 

 

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

com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=315 

 

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

com_content&task=view&id=15451&Itemid=526 

 

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

com_content&task=view&id=15450&Itemid=28 

10.  Обговорення 

Концепції 

національно-

патріотичного 

  10.02.2016 

 

http://www.shevruo.kiev.ua 

 

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shevcbs.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://www.shevruo.kiev.ua/


 

 

виховання та шляхів 

її реалізації  в 

закладах освіти 

Шевченківського 

району м. Києва 

(колегія, 

обговорення, 

презентація відео 

робіт) 

11.  Обговорення  

«Дай руку 

першокласнику!» 

(конференція) 

  23.02.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

 

12.  Обговорення «Моя 

мова - дзеркало моєї 

душі! З мене 

починається 

гідність та культура 

України» (семінар-

дискусія за участю 

батьківської 

громадськості) 

  25.02.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

 

13.  Обговорення 

«Учнівське 

самоврядування. 

Його роль у 

вихованні успішної 

особистості» 

(семінар) 

 

  04.03.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

 

14.  До 100- річчя з дня 

смерті І.Франка 

«Відомий та 

  25.02.2016 

 

http://www.shevruo.kiev.ua 

 

http://www.shevruo.kiev.ua/
http://www.shevruo.kiev.ua/
http://www.shevruo.kiev.ua/
http://www.shevruo.kiev.ua/


 

 

невідомий  

І. Франко» 

(літературні 

читання) 

15.   Захід «Дітям від 

шевченківської 

громади» до Дня 

рідної мови  (акція не 

відбулася у зв’язку з 

продовженням 

карантину) 

 лютий - // - 

 

16.  Обговорення 

«Вивчення 

можливостей 

комерційних 

організацій та 

установ, що можуть 

бути альтернативою 

РЕО в частині 

надання житлово-

комунальних послуг 

з метою 

демонополізації 

цього ринку» 

(засідання 

«круглого столу») 

  13.04.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=13381&Itemid=209 

 

17.  Обговорення і  

проведення 

спартакіад 

«Здоров’я»,«Захисник 

Вітчизни», ОППО 

«Праця і спорт ведуть 

до висот» (засідання з 

працівниками галузі 

  16.03.2016 

19.09.2016 

18.10.2016 

03.11.2016 

16.12.2016 

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

com_content&task=view&id=13171&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=14591&Itemid=3 

 

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

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


 

 

фізичної культури і 

спорту) 
com_content&task=view&id=14974&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=14975&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=15135&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=15514&Itemid=28 

 

18.  Про порядок 

надання пільг 

окремим категоріям 

громадян (засідання 

«круглого столу» за 

участю мешканців 

пільгових категорій 

та підприємств-

надавачів послуг) 

  17.03.2016 

 

 

- // - 

 

19.   Обговорення на тему: 

«Вплив засобів 

масової інформації, 

Інтернету на 

поведінку дітей і 

шкільної молоді на 

якість навчально-

виховного процесу» 

(засідання, тренінг з 

елементами медіації) 

(Захід перенесено)  

 березень - // - 

 

20.    Обговорення 30.03.16. http://biblio-nivki.blogspot.com/ 

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://biblio-nivki.blogspot.com/


 

 

«Сучасна 

українська 

культура, як канал 

комунікації та 

формування 

світогляду» 

 

 http://shevcbs.kiev.ua/ 

 

21.    Засідання 

«круглого столу» 

на тему: «Пошуки 

спільних шляхів 

вирішення питання 

щодо створення 

ОСББ до набрання 

чинності ЗУ «Про 

особливості 

здійснення права 

власності у багато 

квартальному 

будинку» 

14.04.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=13381&Itemid=209 

 

22.  Організація та 

проведення заходів 

відповідно до 

постанови 

Верховної Ради 

України від 

12.11.2015 № 793-

VIII «Про 

вшанування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

  22.04.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=13599&Itemid=209 

 

http://shevcbs.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option


 

 

Чорнобильській 

АЕС та про заходи, 

пов’язані з 30-ми 

роковинами 

Чорнобильської 

катастрофи» 

(зустріч з 

громадськістю 

району) 

23.  Обговорення 

«Толерантне 

ставлення до дітей 

та молоді з 

інвалідністю» 

(кінолекторій) 

  18.03.2016 

01.04.2016 

14.04.2016 

15.04.2016 

30.05.2016 

13.05.2016 

19.05.2016 

16.11.2016 

18.11.2016 

 

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

com_content&task=view&id=13607&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=15244&Itemid=28 

 

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

com_content&task=view&id=15229&Itemid=28 

 

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

com_content&task=view&id=13278&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=13866&Itemid=3 

 

 

24.  Обговорення 

«Зайнятість – 

ефективна 

самореалізація та 

реабілітація осіб з 

  20.04.2016 

06.12.2016 

13.12.2016 

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

com_content&task=view&id=15434&Itemid=28 

 

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

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


 

 

інвалідністю» 

(засідання 

«круглого столу») 

com_content&task=view&id=15485&Itemid=28 

 

25.  Захід «Зелений 

десант» в рамках 

проведення Дня 

довкілля (акції) 

  23.04.2016 

30.09.2016 

12.10.2016 

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

com_content&task=view&id=13450&Itemid=3 

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

com_content&task=view&id=14751&Itemid=209 

 

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

com_content&task=view&id=12182&Itemid=209 

 

26.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди 

Всесвітнього Дня 

здоров’я 

 

Зустріч з 

працівниками 

медичної галузі 

Спортивні заходи 

для мешканців 

району 

 

 

 07.05.2016 

15.11.2016 

22.11.2016 

-  

 

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

com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=315 

 

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

com_content&task=view&id=15283&Itemid=28 

 

27.  Обговорення 

«Формування 

лідерських якостей 

та психологічної 

готовності до 

керівної діяльності 

у сучасного 

керівника закладу 

освіти» колегія 

  13.04.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

 

28.  Обговорення  Засідання Школи 19.05.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://www.shevruo.kiev.ua/
http://www.shevruo.kiev.ua/


 

 

«Взаєморозуміння і 

взаємоповага. Як 

уникати конфліктів 

з власними дітьми?»  

Круглий стіл, 

Обговорення, 

тренінг з 

елементами медіації 

свідомого 

батьківства. 

«Особливості 

психолого-

педагогічної і 

соціально-

громадської етики 

у взаємовідно-

шеннях вчителя, 

педагогічного 

колективу, 

адміністрації 

школи, дитини-

учня і батьків як 

запорука 

гармонізації 

виховного процесу 

і цілісності 

комплексного 

педагогічного 

впливу на дітей, 

учнів і учнівську 

молодь. 

Прогнозування, 

запобігання, 

профілактика та 

конструктивне 

вирішення 

конфліктів» 

 

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

com_content&task=view&id=14883&Itemid=3 

 

29.   Захід «Еко-сім’я від  травень - // - 

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


 

 

А до Я» 

 (визначення 

найбільш екологічно 

свідомих сімей 

району) 

 Інтернет-конкурс  в 

рамках акції  

 «Зелений десант» 

(Захід перенесено) 

 

30.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди 

Міжнародного дня 

сім’ї (засідання 

«круглих столів», 

зустріч з 

мешканцями 

району) 

  15.05.2016 

24.11.2016 
http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=9714&Itemid=28 

 

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

com_content&task=view&id=15315&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=13612&Itemid=3 

 

31.  Обговорення 

«Виховання 

правової культури у 

дітей та молоді. Не 

знання законів не 

звільняє нас від 

відповідальності.  

Чому так важливо 

знати свої права та 

обов’язки?» 

Семінар 

  10.05.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

32.    Науково-

практична 

учнівська 

конференція  

10.05.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://www.shevruo.kiev.ua/
http://www.shevruo.kiev.ua/


 

 

«Уроки Великої 

Перемоги». 

33.   Обговорення 

«Сучасна модель 

вихованої дитини і 

успішного 

школяра.Батьківський 

авторитет»т 

тренінг з елементами 

медіації 

(Захід перенесено) 

 травень - // - 

 

34.    Акція в 

Сирецькому парку 

«Вишиванка DAY» 

спільно з ОСН 

«Сирець – 1» та 

бібліотека  

ім. 

І.Котляревського 

 

21.05.16 

 

https://www.facebook.com/ 

biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kiev /posts/ 

35.  Обговорення низки 

питань щодо 

посилення 

соціального захисту 

учасників АТО та їх 

сімей, сімей 

загиблих учасників 

АТО та внутрішньо 

переміщених осіб 

(засідання 

«круглого стол») 

  26.02.2016 

02.06.2016 

29.09.2016 

27.10.2016 

12.12.2016 

 

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

com_content&task=view&id=13048&Itemid=3 
 

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

com_content&task=view&id=13731&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=14737&Itemid=528 
 

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

com_content&task=view&id=15077&Itemid=528 

 

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


 

 

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

com_content&task=view&id=15473&Itemid=528 

36.    Спортивне свято  

для дітей старшого 

дошкільного віку 

ДНЗ та НВК  

Шевченківського 

району «Перші 

кроки» 

01.06.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

 

37.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди Дня 

медичного 

працівника (зустріч 

з медичними  

представниками 

району) 

  15.06.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=13814&Itemid=3 

38.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди 

відзначення 20-ої 

річниці Дня 

Конституції 

України.  

Святковий концерт, 

виставки в ЦБС, 

зустрічі з 

мешканцями 

  29.06.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=13897&Itemid=3 

 

39.  Літня школа 

молодіжного лідера. 

Виїзний семінар – 

тренінг на о. Король 

(Обухівський р-н, 

Київська обл.) 

  10 -17.07.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=13959&Itemid=3 

 

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://www.shevruo.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option


 

 

40.    Консультація «Як 

розраховуватимуть 

пільги і субсидії по 

новому» 

 

04.08.16 

 

http://biblio-nivki.blogspot.com/  

http://shevcbs.kiev.ua/  

 

41.   Обговорення 

«Створення силами 

батьківської 

громадськості умов 

для якісної освіти та 

виховання дітей та 

молоді в сучасному 

навчальному 

закладу».  

Колегія 

(Захід перенесено) 

 серпень - // - 

 

42.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди 25-ої 

річниці Дня 

Незалежності 

України.  

Святковий концерт, 

виставки в ЦБС, 

зустрічі з 

мешканцями 

 

 Зустріч - дискусія 

«Незалежність 

України: від ідеї до 

сьогодення» 

18.08.2016 

22.08.2016 

25.08.2016 

25.08.2016 

25.08.2016 

 

 

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

com_content&task=view&id=14300&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=14300&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=14354&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=14353&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=14350&Itemid=3 

 

http://biblio-nivki.blogspot.com/
http://shevcbs.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option


 

 

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

com_content&task=view&id=14433&Itemid=3 

43.   Обговорення «Сім’я і 

школа. Аспекти 

спільного виховання 

дитини». Виїзна 

конференція. 

(Захід перенесено) 

 19.09.2016 - // - 

 

44.  Обговорення 

«Обереги моєї 

родини». Семінар 

  19.09.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

 

 

45.    Флешмоб 

«Книжковий дім 

відкритий всім» з 

нагоди Всесвітного 

дня бібліотек 

20.09.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=14618&Itemid=3 

 

46.    Туристично-

краєзнавчий 

фестиваль 

«Туріада» 

23.09.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=14655&Itemid=3 

 

47.  Обговорення 

«Реформування у 

сфері  надання 

соціальних послуг: 

вимоги сьогодення» 

(засідання 

«круглого столу») 

  25.07.2016 

29.09.2016 

15.11.2016 

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

com_content&task=view&id=14092&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=14729&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=1416&Itemid=49 

 

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://www.shevruo.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option


 

 

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

com_content&task=view&id=15261&Itemid=28 

 

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

com_content&task=view&id=15215&Itemid=28 

 

48.    Проект 

учнівського 

самоврядування 

«Лідер нової 

епохи, що творить 

майбутнє!» 

29.09.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=14753&Itemid=3 

 

49.   Обговорення  

«Трансплантологія: за 

і проти» (засідання 

«круглого столу») 

(Захід перенесено) 

 вересень 

 

 

 

- // - 

 

50.   Обговорення  

«Новий Трудовий 

Кодекс?..» Дискусія. 

(Захід перенесено) 

 вересень - // - 

 

51.   Організація та 

проведення заходу 

«Повага та турбота» 

до Міжнародного Дня 

похилого віку. 

Благодійна акція. 

(Захід перенесено) 

 жовтень - // - 

 

52.    Благодійний 

ярмарок – збір 

коштів для дітей з 

особливими 

потребами 

03.10.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=14780&Itemid=3  

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


 

 

 

53.    Квест "Кидай 

мишку - читай 

книжку" 

05.10.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=14810&Itemid=3 

54.    Школа свідомого 

батьківства. 

Засідання  

адаптивного клубу 

«Орієнтир» на 

тему: «Вікові 

особливості дітей 

6-7 років. Шляхи 

попередження та 

подолання 

труднощів у період 

адаптації 

першокласників до 

школи» 

06.10.2016 

11.10.2016 

http://www.shevruo.kiev.ua 

 

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

com_content&task=view&id=14883&Itemid=3 

 

 

55.    Практична 

конференція: 

«Концептуальні 

основи 

модернізації змісту 

позашкільної 

освіти» 

20.10.2016 - 

21.10.2016 

 

http://www.shevruo.kiev.ua 

 

56.    Молодіжна акція 

«Відповідальність 

починається з 

мене» 

27.10.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=15105&Itemid=28 

 

57.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди Дня 

захисника України.  

 

 Презентація 

«Іловайськ: 

Розповіді про 

справжніх 

31.10.16 

10.10.16 

11.10.16 

25.10.16 

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

com_content&task=view&id=14946&Itemid=3 

 

http://biblio-nivki.blogspot.com/    

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://www.shevruo.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://www.shevruo.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://biblio-nivki.blogspot.com/


 

 

Патріотичний вечір 

«Уміли ми завжди 

стояти за народ, за 

Вітчизну свою» 

(бібліотека   

ім.І.Котляревського) 

 

Урок мужності 

«Доторкнутись 

душею до подвигу» 

(бібліотека  

ім. О. Матросова) 

 

чоловіків» 

Історичний урок 

до Дня захисника 

України з  

В. Шовкошитним 

(бібліотека  

ім. О. Теліги) 

 

http://shevcbs.kiev.ua/  

 

http://shev.gov.ua/  

 

 

58.  Форум активної 

молоді 

Шевченківського 

району міста Києва. 

Збори учасників 

форуму, лідерів 

студентського 

самоврядування. 

  08.07.2016 

26.07.2016 
http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=14071&Itemid=90 

 

59.    Громадське 

обговорення щодо 

присвоєння 

КДМШ № 26  

імені педагога-

піаніста Оксани 

Григорівни 

Холодної 

26.10.2016 -  

26.12.2016 
http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=15557&Itemid=189 

 

60.   Обговорення «В сім`ї 

«особлива» дитина. 

Як бути?»  

 жовтень - // - 

 

http://shevcbs.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option


 

 

Засідання «круглого 

столу», тренінг з 

елементами медіації 

(Захід перенесено) 
 

61.    Семінар з нової 

освітньої програми 

«Дитина»  

24.10.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=15036&Itemid=3 

 

62.    Семінар «Щодо 

підведення 

підсумків 

Всеукраїнського 

місячника 

шкільних бібліотек 

«Книга і читання - 

важливий чинник у 

вихованні 

духовних 

цінностей учнів» 

04.11.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

 

 

 

63.    Впровадження у 

Шевченківському 

районі м. Києва 

пілотного проекту 

USAID  «Сталість 

ВІЛ-послуг» 

04.11.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option 

=com_content&task=view&id=15150&Itemid=28  

64.    Засідання 

«круглого столу» 

на тему: «Дні 

відкритих 

презентацій 

громадських 

практик» 

14.11.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=15210&Itemid=209 

 

 

 

65.  Обговорення 

порядку виплат 

  16.11.2016 - // - 

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


 

 

деяких видів 

державної допомоги 

та пенсійного 

забезпечення 

 

66.    Конференція  

«Роль шкільної 

бібліотеки» 

18.11.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

 

67.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди  Дня 

Гідності і Свободи. 

 

 

 Уроки Мужності 

до Дня Революції 

Гідності  

(бібліотека № 9)  

Захід: "І СЕРЦЕ 

СЛЬОЗОЮ 

ПЛАЧЕ..." – 

(бібліотека № 135) 

 

 Година слави 

"Право на Гідність і 

Свободу"  

(бібліотека  

ім.І.Котляревського) 

21.11.16 

22.11.16 

23.11.16 

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

com_content&task=view&id=15236&Itemid=189 

 

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

com_content&task=view&id=15256&Itemid=189 

 

http://shevcbs.kiev.ua/  

 

 

 

68.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди Дня 

пам’яті жертв 

голодомору  

 

 

 

 

 Година - реквієм 

«Плач сердець 

наших» (бібліотека  

ім. О. Матросова) 

 

Година пам’яті «І 

чорний кусень 

сухаря медовим 

пряником 

здавався» 

24.11.16 

25.11.16 

25.11.16 

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

com_content&task=view&id=15345&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=15322&Itemid=3 

 

http://biblio-matrosova.blogspot.com/  

 

http://shevcbs.kiev.ua/  

 

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shevcbs.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://biblio-matrosova.blogspot.com/
http://shevcbs.kiev.ua/


 

 

(бібліотека 

 ім. 

С.Васильченка)  

 

Година-реквієм 

"Запали свічку…» 

- (бібліотека  

ім. В. Дубініна) 

 

69.   Обговорення 

«Моральне виховання 

молоді»  

(дискусія, тренінг з 

елементами медіації) 

(Захід перенесено) 

 листопад - // - 

70.  Обговорення 

«Підвищення якості 

освітнього процесу 

в сучасному 

дошкільному 

навчальному 

закладі: 

управлінські і 

методичні аспекти». 

Колегія 

  02.11.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

71.  Розвиток ОСН як 

складова 

громадянського 

суспільства  

(зустрічі з 

представниками 

ОСН) 

  22.02.2016 

04.03.2016 

16.05.2016 

30.05.2016 

01.06.2016 

01.07.2016 

21.09.2016 

 

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

com_content&task=view&id=13925&Itemid=209 

 

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

com_content&task=view&id=15210&Itemid=209 

 

http://www.shevruo.kiev.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option


 

 

72.  Захід на тему: 

«Механізм взаємодії 

структур при 

наданні допомоги 

постраждалим від 

насильства та 

торгівлі людьми» в 

рамках проведення 

Всеукраїнської акції 

«Стоп насильству»  

(семінари-тренінги 

для соціальних 

працівників,  

студентського 

активу, 

громадськості 

району) 

  25.11.2016 

10.12.2016 

 

 

73.  Організація та 

проведення заходів 

з нагоди Дня 

ліквідатора 

наслідків на ЧАЕС 

 (зустрічі, ритуали 

пам’яті) 

  13.12.2016 http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=15492&Itemid=28 

 

74.   Обговорення  

«Гармонійна сім`я – 

гармонійна дитина» . 

Засідання, тренінг з 

елементами медіації. 

(Захід перенесено) 

 грудень - // - 

75.  Обговорення: 

 «ОСББ – панацея 

чи комунальна 

безвихідь?». 

  11.03.16 

14.03.16 

http://biblio-nivki.blogspot.com/  

 

http://shev.gov.ua/ 

 

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://biblio-nivki.blogspot.com/
http://shev.gov.ua/


 

 

Засідання круглого 

столу 

76.  Обговорення «Від 

взаєморозуміння до 

взаємодії. Шляхи 

реалізації 

батьківських 

ініціатив»  

  20.12.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

77.  Захід на тему: 

«Українські 

традиції 

святкування 

новорічних та 

різдвяних свят. Їх 

сучасна 

інтерпретація»  

  19.12.2016 http://www.shevruo.kiev.ua 

78.  «Електронна 

влада». 

Блог суспільно-

правової інформації 

  Протягом 

року 

http://biblio-nivki.blogspot.com/ 

79.  Забезпечення 

інформаційно-

бібліографічного 

обслуговування 

представників 

місцевого 

самоврядування.  

Аналітичні огляди, 

дайджести, 

фактографічна 

інформація у 

режимі «запит-

відповідь»  

 

 Інформаційно – 

бібліографічні 

покажчики 

 

Протягом 

року 

http://biblio-nivki.blogspot.com/ 

http://www.shevruo.kiev.ua/
http://www.shevruo.kiev.ua/


 

 

80.  Реалізація політики 

щодо забезпечення  

рівних прав та 

можливостей жінок 

і чоловіків. 

Засідання 

«круглого столу», 

тренінги 

  13.01.2016 

14.01.2016 

13.05.2016 

19.05.2016 

06.07.2016 

25.11.2016 

09.12.2016 

30.05.2016 

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

com_content&task=view&id=12714&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=12718&Itemid=190 

 

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

com_content&task=view&id=13568&Itemid=28 

 

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

com_content&task=view&id=13612&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=13939&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=15330&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=15462&Itemid=189 

 

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

com_content&task=view&id=13692&Itemid=3 

 

81.  Зменшення проявів 

насильства у сім’ї та 

жорстокого 

поводження з 

дітьми (тематичні 

зустрічі) 

  12.12.2016 

03.02.2016 

 

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

com_content&task=view&id=15481&Itemid=28 

 

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

com_content&task=view&id=12897&Itemid=365 

 

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


 

 

82.  Організація та 

проведення заходів 

з  питань охорони 

праці для 

представників  

підприємств 

Шевченківського 

району м. Києва 

(семінари – 

навчання) 

  12.08.2016 

31.10.2016 
http://shev.gov.ua/index.php?option= 

com_content&task=view&id=14253&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=15098&Itemid=28 

 

83.  Організація зібрань 

громадської ради 

при Шевченківській 

районній в місті 

Києві державній 

адміністрації 

Засідання 

  25.01.2016 

22.02.2016 

04.03.2016 

16.05.2016 

30.05.2016 

01.06.2016 

21.09.2016 

10.10.2016 

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

com_content&task=view&id=12817&Itemid=209 
 

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

com_content&task=view&id=13017&Itemid=209 
 

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

com_content&task=view&id=13093&Itemid=209 

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

com_content&task=view&id=13578&Itemid=209 

 

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

com_content&task=view&id=13709&Itemid=209 

 

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

com_content&task=view&id=13717&Itemid=209 

 

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

com_content&task=view&id=14623&Itemid=209 

 

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

com_content&task=view&id=14879&Itemid=209 

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


 

 

84.  Рада директорів 

підприємств та 

організацій 

Шевченківського 

району м. Києва. 

Засідання, круглі 

столи 

  24.06.2016 

11.11.2016 

 

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

com_content&task=view&id=15195&Itemid=3 

 

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

com_content&task=view&id=13884&Itemid=3 

 

85.  Інформаційно-

консультативне та 

освітнє 

забезпечення 

малого та 

середнього 

підприємництва,  

а саме: бізнес 

майстер-класи, 

навчальні семінари 

та тренінги 

  02.12.2015 

01.03.2016 

15.03.2016 

05.09.2016 

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

com_content&task=view&id=12485&Itemid=180 

 

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

com_content&task=view&id=12925&Itemid=180 

 

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

com_content&task=view&id=14429&Itemid=180 

 

 

86.  Захід 

«Чемпіонський 

урок киянина» 

(зустрічі з 

школярами району) 

  08.07.2016 

28.11.2016 

21.11.2016 

17.11.2016 

11.11.2016 

07.11.2016 

01.11.2016 

18.10.2016 

11.10.2016 

06.10.2016 

29.09.2016 

15.09.2016 

29.06.2016 

24.05.2016 

23.05.2016 

28.04.2016 

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

com_content&task=blogcategory&id=124&Itemid=209 

 

https://www.facebook.com/chizh.champion?fref=ts 

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


 

 

27.04.2016 

12.04.2016 

04.04.2016 

17.03.2016 

87.  Конкурс на кращий 

малюнок і твір 

«Чемпіонський 

крок киянина в 

моєму житті» 

(зустріч з 

школярами району) 

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

com_content&task=blogcategory&id=124&Itemid=209 

 

https://www.facebook.com/chizh.champion?fref=ts 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kiiv/2120259-

skolaram-za-rik-proveli-majze-15-tisaci-cempionskih-

urokiv-kianina.html 

88.  Консультації та 

заняття з питань 

цивільного захисту 

населення 

(семінари-тренінги) 

  21.01.2016 

18.02.2016 

24.03.2016 

21.04.2016 

19.05.2016 

23.06.2016 

21.07.2016 

18.08.2016 

22.09.2016 

26.10.2016 

24.11.2016 

http://shev.gov.ua 

 

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

com_content&task=view&id=15064&Itemid=28 

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

com_content&task=view&id=15053&Itemid=28 

 

 

89. Обговорення 

нагальних проблем 

та питань, які 

порушують 

мешканці 

Шевченківського 

району м. Києва 

 

Особисті (виїзні) 

прийоми та  прямі 

Особисті (виїзні) 

прийоми та  прямі 

телефонні «гарячі 

лінії» голови ШРДА 

Гаряги О.О. 

 

06.01.16 

13.01.16 

09.03.16 

– 20.01.16 

27.01.16 

15.01.16 

03.02.16 

17.02.16 

10.02.16 

24.02.16 

05.02.16 

16.03.16 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=2280 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=2340 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=2115 

 

http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2280
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2280
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2340
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2340
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2115
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2115


 

 

телефонні «гарячі 

лінії» голови ШРДА 

Гаряги О.О. 

 

06.04.16 

04.05.16 

11.05.16 

08.06.16 

22.06.16 

04.08.16 

11.08.16 

01.09.16 

13.10.16 

10.11.16 

24.11.16 

15.12.16 

 (Не відбулися у 

зв'язку з відсутністю 

заявників) 

 

 

18.03.16 

23.03.16 

11.03.16 

19.04.16 

13.04.16 

27.04.16 

01.04.16 

18.05.16 

25.05.16 

06.05.16 

01.06.16 

16.06.16 

03.06.16 

07.07.16 

21.07.16 

14.07.16 

28.07.16 

01.07.16 

17.08.16* 

25.08.16* 

05.08.16 

15.09.16 

22.09.16 

08.09.16 

02.09.16 

06.10.16 

20.10.16 

27.10.16 

07.10.16 

03.11.16 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=2160 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=2190 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=2235 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1965 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=2010 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1755 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1830 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1635 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1440 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1530 

 

http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2160
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2160
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2190
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2190
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2235
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2235
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1965
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1965
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2010
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=2010
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1755
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1755
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1830
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1830
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1635
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1635
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1440
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1440
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1530
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1530


 

 

17.11.16 

04.11.16 

01.12.16 

22.12.16 

02.12.16 

 

 

 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1200 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1245 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1290 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1335 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1020 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=1065 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=900 

 

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

ask=view&id=15084&Itemid=3 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=420 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=570 

 

http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1200
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1200
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1245
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1245
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1290
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1290
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1020
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1020
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1065
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=1065
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=900
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=900
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=15084&Itemid=3
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=15084&Itemid=3
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=420
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=420
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=570
http://shev.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=570


 

 

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

&Itemid=1&limit=15&limitstart=285 

 

 

 


