
ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю за І 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 Ікв. п.р.) 

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

включені до Орієнтовного 

плану на 2019 рік (в І кв. 

п.р.), але не були проведені 

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені, але не 

включені до 

Орієнтовного плану на 

2019 рік (в І кв. п.р.) 

   

Дата 

проведення 

консультацій 

(день, місяць, 

рік) 

 

   

Електронне 

посилання 

(в разі висвітлення заходу) 

 

Відповідальні за проведення 

консультації, контактний 

телефон 
1.  Щодо посилення заходів 

контролю за реалізацією 

хвойних насаджень 

- 

 

 

 

 

 

- 08.01.2019 Сектор екології 

т. 235-75-95 

Ekol411@ukr.net 

 

2.  Засідання дорадчого  

органу з питань взаємодії 

суб’єктів соціальної роботи 

із сім’ями, які перебувають 

у складних життєвих 

обставинах при 

Шевченківській районній в 

місті Києві державній 

адміністрації 

- - 09.01.2019 

23.01.2019 

06.02.2019 

20.02.2019 

06.03.2019 

20.03.2019 

03.04.2019 

Управління праці та соціального 

захисту населення 

т. 234-13-54 

soc_programi@shev.gov.ua 

Шевченківський районний Центр 

соціальних служб для сім‘ї, дітей 

та молоді 

т. 489-55-55 

shrcsssdm@meta.ua 

 
3.  Засідання за круглим 

столом «Шматок землі, ти 

звешся Україно. Ти був до 

нас. Ти будеш після нас» з 

нагоди відзначення Дня 

Соборності України 

- - 17.01.2019 Управління праці та соціального 

захисту населення Шевченківської 

РДА, Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району 

м. Києва, 236-50-56 

mailto:Ekol411@ukr.net
mailto:soc_programi@shev.gov.ua
mailto:shrcsssdm@meta.ua


4.  - - Робоча нарада з 

керівниками ЖБК та ОСББ  

з обговорення та  

роз’яснення особливостей 

нарахування та розрахунку 

за надані пільги 

18.01.2019 Управління житлово-комунального 

господарства 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/700

1.html 

 

5.  Засідання круглого столу 

«Шматок землі, ти звешся 

Україно. Ти був до нас. Ти 

будеш після нас» з нагоди 

визначення Дня Соборності 

України «Ми – єдина 

держава» 

 

- - 22.01.2019 

 

Управління праці та соціального 

захисту населення, Територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району   м. Києва 

тел. (044) 236-50-56; 

shevtc_1@ukr.net 

6.  - - Семінар на тему: 

«Актуальні питання 

запобігання та протидії 

корупції в Україні». 

Обговорення новацій та 

деяких нюансів щодо 

складання, подання та 

оприлюднення декларації 

осіб, уповноважених на 

виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування, у 2018 

році та ключових аспектів 

здійснення електронного 

декларування.  

28.01.2019 Відділ управління персоналом 

т. 234-11-47 

oleg.shepetin@shev.kmda.gov.ua  

7.  Проведення навчання    з 

питань охорони праці 

посадових осіб 

підприємств, установ та 

організацій 

 

- - 30.01.2019-

31.01.2019 

27.02.2019-

28.02.2019 

20.03.2019-

21.03.2019 

Сектор з питань охорони праці 

т. 235-62-03 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7001.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7001.html
mailto:shevtc_1@ukr.net
mailto:oleg.shepetin@shev.kmda.gov.ua


8.  - - Обговорення з пільговими 

категоріями населення 

району питання стосовно 

отримання муніципальної 

картки «Картка киянина» 

 

07.02.2019 Управління праці та соціального 

захисту населення Шевченківської 

РДА, відділ ведення ЄДАРП та 

розрахунку за надані пільги  

тел. 236-01-57 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7081.
html 

9.  Подання на веб-сайт РДА 

аналітичних даних про стан 

виробничого травматизму 

- 

 

 

- 07.02.2019 Сектор з питань охорони праці 

т. 235-62-03 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7064.
html 

10.  Установчі збори з лідерами 

студентського 

самоврядування щодо 

обговорення плану 

спільних молодіжних 

заходів на 2019 навчальний 

рік 

- - 19.02.2019 Відділ у справах молоді та спорту 

т. 235-63-64 

shevsport@ukr.net 

 

11.  Засідання круглого столу 

«Зима, яка нас змінила» 

Вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

- - 21.02.2019 

 

Управління праці та соціального 

захисту населення, Територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району  м. Києва, 

тел. (044) 236-50-56; 

shevtc_1@ukr.net 

12.  - - Обговорення 

«Нивки – 2: Підсумки 2018 

року та плани на 

2019 рік» 

23.02.2019 Бібліотека №132  

Гаражний кооператив 

«Нивки-2» 

(044) 400-85-10 
13.  Проведення круглого столу 

стосовно вшанування 

Героїв Небесної Сотні 

- - 25.02.2019 

 

Управління праці та соціального 

захисту населення Шевченківської 

РДА, Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району    

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7081.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7081.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7064.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7064.html
mailto:shevsport@ukr.net
mailto:shevtc_1@ukr.net


м. Києва  

т. 236-50-56 
14.  - Організація районного 

виставкового стенду 

підприємств та підприємців 

району у міській виставці 

«Зроблено в Києві» 

 

 

- Березень – 

травень 

Відділ промисловості, розвитку 

підприємництва та регуляторної 

політики, 

Тимків С.Я.  

тел. (044)  234-09-84 

15.  - - Обговорення 

«Звіт ОСББ за 2018 рік» 

05.03.2019 Бібліотека №132  

(044 ) 400-85-10 

ОСББ «Общепит-1» 

 
16.  Обговорення питань 

пов’язаних з порядком 

надання соціальних послуг 

щодо встановлення 

диференційованої плати 

- - 12.03.2019 Управління праці та соціального 

захисту населення Шевченківської 

РДА, Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району 

 м. Києва, 236-50-56 

 
17.  - - Проведення семінару: 

реалізація в Україні 

Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий уряд» та 

використання відкритого 

уряду. Основні цінності 

Ініціативи. 

13.03.2019 

 

14.03.2019 

Управління праці та соціального 

захисту населення, Територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району   м.Києва, 

тел. (044) 236-50-56; 

shevtc_1@ukr.net 

 
18.  Засідання Громадської 

ради - консультативно-

дорадчого органу при 

Шевченківській РДА  

 

- - 14.03.2019 Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв`язків з 

громадськістю 

т. 234-42-24 

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

iyalnist-gromadskoi-rady.html 

mailto:shevtc_1@ukr.net
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html


19.  - - Про збереження 

ранньоквітучих об`єктів 

рослинного світу: 

«Первоцвіти» 

19.03.2019 Сектор екології 

т. 235-75-95 

Ekol411@ukr.net 
 

20.   Про встановлення весняно-

літньої заборони на ловлю 

риби та інших водних 

біоресурсів 

 Березень Сектор екології 

т. 235-75-95 

Ekol411@ukr.net 
 

21.  - Засідання Ради директорів 

промислових підприємств  та 

організацій Шевченківського 

району  м. Києва при 

Шевченківській районній в 

місті Києві 

- 20.03.2019 Відділ промисловості, розвитку 

підприємництва та регуляторної 

політики,  

Тимків С.Я., тел. (044)  234-09-84 

22.  Обговорення питання 

виплати соціальних 

стипендій студентам 

(курсантам) з 

уповноваженими 

представниками вищих 

навчальних закладів 

- - 20.03.2019 Управління праці та соціального 

захисту населення Шевченківської 

РДА, відділ ведення ЄДАРП та 

розрахунку за надані пільги, тел. 

236-01-57 

23.  Конференція «Розгляд 

питань пов’язаних з 

порядком надання 

соціальних послуг щодо 

встановлення 

диференційної плати 

 

 

- 

 

- 

 

20.03.2019 

21.03.2019 

Управління праці та соціального 

захисту населення, Територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району               

м. Києва, 

тел. (044) 236-50-56; 

shevtc_1@ukr.net 
24.  - - Обговорення «Благоустрій 

мікрорайону «Нивки» 

28.03.2019 (044)4008510 

Бібліотека №132  

Громадська ініціатива 

«Наші Нивки» 

www.facebook.com/nashinevky 

 

mailto:Ekol411@ukr.net
mailto:Ekol411@ukr.net
mailto:shevtc_1@ukr.net
http://www.facebook.com/nashinevky

