
 

ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю 

за 2019 рік 

 

№ Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені згідно з 

орієнтовним планом  

на 2019 рік 

Перелік 

консультацій з 

громадськістю, які 

були включені до 

орієнтовного плану 

на 2019 рік, але не 

були проведені 

(зазначити причину) 

Перелік консультацій з 

громадськістю які були 

проведені, але 

не включені до  

орієнтовного плану  

на 2019 рік 

Дата 

проведення 

консультаці

й 

Електронне посилання 

1 2 3 4 5 6 

1.  Щодо посилення заходів 

контролю за реалізацією 

хвойних насаджень 

- 

 

 

 

 

 

- 08.01.2019  

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 

 

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  

 



 

4.  - - Робоча нарада з 

керівниками ЖБК та ОСББ  

з обговорення та  

роз’яснення особливостей 

нарахування та розрахунку 

за надані пільги 

18.01.2019 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 

 

 

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 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7034.
html 

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 

 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7001.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7001.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7034.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7034.html


 

8.  - - Обговорення з пільговими 

категоріями населення 

району питання стосовно 

отримання муніципальної 

картки «Картка киянина» 

 

07.02.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/708

1.html 

9.  Подання на веб-сайт РДА 

аналітичних даних про стан 

виробничого травматизму 

- 

 

 

- 07.02.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/706

4.html 

10.  Установчі збори з лідерами 

студентського 

самоврядування щодо 

обговорення плану спільних 

молодіжних заходів на 2019 

навчальний рік 

- - 19.02.2019  

11.  Засідання круглого столу 

«Зима, яка нас змінила» 

Вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

- - 21.02.2019 

 

 

12.  - - Обговорення 

«Нивки – 2: Підсумки 2018 

року та плани на 

2019 рік» 

23.02.2019  

13.  Проведення круглого столу 

стосовно вшанування Героїв 

Небесної Сотні 

- - 25.02.2019 

 

 

14.  - Організація районного 

виставкового стенду 

підприємств та 

підприємців району у 

міській виставці 

«Зроблено в Києві» 

 

 

- Березень – 

травень 

 

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


 

15.  - - Обговорення 

«Звіт ОСББ за 2018 рік» 

05.03.2019  

16.  Обговорення питань 

пов’язаних з порядком 

надання соціальних послуг 

щодо встановлення 

диференційованої плати 

- - 12.03.2019  

17.  - - Проведення семінару: 

реалізація в Україні 

Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий уряд» та 

використання відкритого 

уряду. Основні цінності 

Ініціативи. 

13.03.2019 

 

14.03.2019 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7217.
html 

18.  Засідання Громадської ради 

- консультативно-дорадчого 

органу при Шевченківській 

РДА  

 

- - 14.03.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/content/di

yalnist-gromadskoi-rady.html 

19.  - - Про збереження 

ранньоквітучих об`єктів 

рослинного світу: 

«Первоцвіти» 

19.03.2019  

20.   Про встановлення 

весняно-літньої 

заборони на ловлю 

риби та інших водних 

біоресурсів 

 Березень  

21.  - Засідання Ради 

директорів 

промислових 

підприємств  та 

організацій 

Шевченківського 

- 20.03.2019  

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7217.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7217.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html


 

району  м. Києва при 

Шевченківській 

районній в місті Києві 

22.  Обговорення питання 

виплати соціальних 

стипендій студентам 

(курсантам) з 

уповноваженими 

представниками вищих 

навчальних закладів 

- - 20.03.2019  

23.  Конференція «Розгляд 

питань пов’язаних з 

порядком надання 

соціальних послуг щодо 

встановлення диференційної 

плати 

- 

 

- 

 

20.03.2019 

21.03.2019 

 

24.  - - Обговорення «Благоустрій 

мікрорайону «Нивки» 

28.03.2019 www.facebook.com/nashinevky 

25.  Психологічний тренінг для 

учнів та педагогів «Булінг: 

як вижити в школі» 

- - 18.04.2019 http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757

/1733&id=12773 

 

26.  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 

 

27.  Зустріч з мешканцями 

району різних категорій 

стосовно призначення 

субсидій на неопалюваний 

період згідно внесених змін 

в законодавстві України 

- - 22.04.2019 

24.05.2019 

 

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


 

28.  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  

29.  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  

30.  Проведення навчань з 

питань охорони праці 

посадових осіб, підприємств, 

установ та організацій 

- - 24-

25.04.2019 

21-

22.05.2019 

12-

13.06.2019 

 

31.  Подання на веб-сайт РДА 

аналітичних даних про стан 

виробничого травматизму 

- - 25.04.2019  



 

«Стан виробничого 

травматизму на 

підприємствах 

Шевченківського району за 

1 квартал  2019 року» 

32.   Щодо забезпечення 

сезону тиші 

   

33.   По недопущенню 

самовільного 

випалювання сухої 

рослинності 

   

34.   Щодо небезпеки 

розповсюдження 

карантинних рослин 

   

35.    Про відзначення 

Всесвітнього дня 

мігруючих птахів 

13.05.2019  

36.  - - Круглий стіл «Бібліотечна 

справа в контексті 

децентралізації» 

 

 

 

15.05.2019 

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757

/1733&id=12833 

 

37.    Громадське обговорення 

щодо присвоєння 

ліцею - інтернату №23 

«Кадетський корпус» з 

посиленою військово-

фізичною підготовкою 

Шевченківського району 

міста Києва імені 

Володимира Великого. 

 

18.05.2019 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-

velykogo.html 

 

38.    Громадське обговорення 

щодо перейменування  

бібліотеки імені Олександр

19.05.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/content/p

ro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-

obgovorennya-pytannya-shchodo-

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
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


 

а Матросова для 

дітей Централізованої 

бібліотечної системи 

Шевченківського району м. 

Києва 

на честь українського 

дитячого письменника 

Анатолія Костецького 

  

 

pereymenuvannya-biblioteky-imeni-

omatrosova-dlya-ditey-ta-

prysvoiennya--iy--imya-anatoliya-

kosteckogo.html 

39.  Пошанувальна хода 

«Останнім шляхом Кобзаря» 

- - 19.05.2019 http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757

/1733&id=12860 

 

40.  - - Психологічний тренінг для 

учнів та педагогів 

«Відносини в шкільному 

колективі» 

 

 

 

27.05.2019 

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757

/1733&id=12874 

41.  - Засідання районної 

Міжвідомчої 

координаційної 

комісії по роботі з 

сім`ями члени яких є 

учасниками 

антитерористичної 

операції, та особами, 

переміщеними з 

тимчасово окупованих 

територій АРК та зони 

проведення 

антитерористичної 

операції за участю 

громадських 

організацій та 

учасників АТО 

- Заплановано 

на червень, 

 перенесено 

на грудень 

2019 року 

 

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


 

42.    ОСББ: поняття управління 

багатоквартирним 

будинком, створення, місце 

на ринку комунальних 

послуг  

24.06.2019  

43.    Поточна діяльність ОСББ, 

комерційний облік, 

принцип бухгалтерського 

обліку та робота з 

боржниками 

26.06.2019  

44.  Обговорення актуальних 

питань стабільної роботи 

промислового комплексу та 

підприємництва району 

(Засідання Ради директорів 

підприємств та організацій 

Шевченківського району   м. 

Києва) 

- - 02.07.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/939

9.html 

45.  - - Година пам’яті «З вірою в 

незалежність» 

04.07.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/785

9.html 

46.  Засідання громадської ради 

(консультивно-дорадчого 

органу при Шевченківській 

районній в місті Києві 

державній адміністрації) 

- - 04.07.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/content/di

yalnist-gromadskoi-rady.html 

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

ozvytok-pidpryiemnyctva1.html 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9399.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9399.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7859.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/7859.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/rozvytok-pidpryiemnyctva1.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/rozvytok-pidpryiemnyctva1.html


 

48.  Засідання громадської ради 

(консультивно-дорадчого 

органу при Шевченківській 

районній в місті Києві 

державній адміністрації) 

- - 31.07.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/content/di

yalnist-gromadskoi-rady.html 

49.  - - Семінар для 

адміністраторів з питань 

надання адміністративних 

послуг у сфері будівництва 

та архітектури 

28.08.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/836

9.html 

50.  - - Семінар для 

адміністраторів з питань 

надання адміністративних 

послуг у сфері житлових 

питань 

30.08.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/839

0.html 

51.  - - Семінар з питань надання 

адміністративних послуг у 

сфері приватизації 

 

30.08.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/838

7.html 

52.  - - Психологічний тренінг 

«Психологічне зростання: 

секрети мотивації, що 

допоможуть бути 

креативними» 

02.09.2019 http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757

/1733&id=12993   

53.  - - Відзначення професійного 

свята - Дня підприємця 

05.09.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/content/r

ozvytok-pidpryiemnyctva1.html 

54.  - - Психологічний тренінг 

«Хочу успіху і боюсь 

успіху» 

17.09.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/854

8.html 

55.  - - Відзначення професійного 

свята - Дня 

машинобудівника  

20.09.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/856

9.html 

56.  - - Відзначення професійного 

свята - Дня 

20.09.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/856

8.html 

https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html
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
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


 

фармацевтичного 

працівника  

57.  - - Майстер-клас «Лелека, 

бузьок, журавель»  

24.09.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/859

7.html 

58.  - - Тренінг-практикум 

«Особливості Голокосту на 

теренах України» 

26.09.2019 http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757

/1733&id=13029 

59.  - - Година пам’яті «Пам’ятати 

заради майбутнього» 

 

27.09.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/862

6.html 

60.  - - 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 http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757

/1733&id=13036 

 

 

61.  - - 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 http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757

/1733&id=12987 

 

 

 

62.    Форум громадянських 

організації «Київ – столиця 

діалогу» 

 

10.10.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/885

6.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
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12987
http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757/1733&id=12987
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8856.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/8856.html


 

63.    Зустріч з психологом, 

координатором Родинного 

центру "Рідні Нивки" І. 

Мороз  «Як  вижити в час 

економічної кризи»  

15.10.2019 

https://www.facebook.com/biblioteka

teligi/posts/3137784629597415?__xts

__[0]=68. 

 

64.  Семінар-тренінг 

«Медіаграмотність: 

практична майстерність 

критичного мислення» 

  

5.11.2019 

https://www.facebook.com/pg/bibliot

eka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/?

ref=page_internal 

http://shevcbs.kiev.ua/?path=0/2/1757

/1733&id=13123 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/911

3.html 

65.     Круглий  стіл «Гендерне 

насильство: виклики 

сьогодення». 

05.11.2019 

https://www.facebook.com/shevcbs.li

brary/ 

66.    Громадське обговорення 

проекту розпорядження 

Шевченківської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації «Про 

закріплення за закладами 

загальної середньої освіти 

Шевченківського району 

міста Києва територій 

обслуговування у 2020-

2021 навчальному році» 

 

11.10.2019-

05.11.2019 

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

vit-pro-pidsumky-rezultativ-

gromadskogo-obgovorennya-proektu-

rozporyadzhennya-shevchenkivskoi-

rayonnoi-v-misti-kyievi-derzhavnoi-

administracii.html 

67.  Засідання громадської ради 

(консультивно-дорадчого 

органу при Шевченківській 

районній в місті Києві 

державній адміністрації) 

- - 07.11.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/content/di

yalnist-gromadskoi-rady.html 

68.  Засідання волонтерського 

клубу за участю одиноких та 

- - 21.11.2019  

https://www.facebook.com/bibliotekateligi/posts/3137784629597415?__xts__%5b0%5d=68.
https://www.facebook.com/bibliotekateligi/posts/3137784629597415?__xts__%5b0%5d=68.
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https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-proektu-rozporyadzhennya-shevchenkivskoi-rayonnoi-v-misti-kyievi-derzhavnoi-administracii.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-proektu-rozporyadzhennya-shevchenkivskoi-rayonnoi-v-misti-kyievi-derzhavnoi-administracii.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-proektu-rozporyadzhennya-shevchenkivskoi-rayonnoi-v-misti-kyievi-derzhavnoi-administracii.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/zvit-pro-pidsumky-rezultativ-gromadskogo-obgovorennya-proektu-rozporyadzhennya-shevchenkivskoi-rayonnoi-v-misti-kyievi-derzhavnoi-administracii.html
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малозабезпечених верств 

населення, підопічних 

Територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району                

м. Києва «Революції гідності 

та Свободи присвячується!» 

69.  - - Нарада за участю пільгових 

категорій Шевченківського 

району м. Києва щодо 

розгляду важливих питань, 

які виникають при 

впровадженні нової 

системи виплати пільг на 

ЖКП. Ознайомлення з 

Порядком надання пільг на 

оплату житлово-

комунальних послуг у 

грошовій формі 

затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України     

від 17.04.2019 № 373 

21.11.2019  

70.    Круглий стіл «Гендерне 

насильство: виклики 

сьогодення» 

26.11.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9229.
html 

71.  «ЗНО – це круто!» 

Конференція для батьків 

учнів 11-х класів 

- - 28.11.2019  

72.  Круглий  стіл за участю 

керівництва району та 

інвалідів війни – мешканців 

Шевченківського району м. 

Києва, членів громадської 

  04.12.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/934

8.html 

https://shev.kyivcity.gov.ua/gallery/1776.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9229.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9229.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9348.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9348.html


 

організації «Шевченківська 

районна організація 

інвалідів війни, Збройних 

Сил та учасників бойових 

дій» 

73.  Круглий  стіл 

«Територіальна організація 

влади. Децентралізаційна 

реформа» 

  

05.12.2019 

 

74.  Правовий діалог «Підліткові 

правопорушення:  вчасно 

сказати «ні» 

  

09.12.2019 

 

75.  Круглий стіл «Європейський 

суд з прав людини» 

  
10.12.2019 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/939

4.html 

76.  Обговорення актуальних 

питань стабільної роботи 

промислового комплексу та 

підприємництва району 

(Засідання Ради директорів 

підприємств та організацій 

Шевченківського району   м. 

Києва) 

- - 11.12.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/news/939

9.html 

77.  Зустріч з учасниками АТО, 

сім’ями загиблих учасників 

АТО та внутрішньо 

переміщеними особами: 

підсумковий аналіз захисту 

соціальних гарантій 

вищевказаних категорій 

- - 13.12.2019  

78.  Засідання громадської ради 

(консультивно-дорадчого 

органу при Шевченківській 

районній в місті Києві 

державній адміністрації) 

- - 24.12.2019 https://shev.kyivcity.gov.ua/content/di

yalnist-gromadskoi-rady.html 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9394.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9394.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9399.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9399.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html


 

79.  Консультації щодо 

функціонування системи 

електронного запису дітей 

до закладів дошкільної 

освіти комунальної 

власності територіальної 

громади міста Києва – «СЕЗ 

ЗДО» 

- - за запитами - 

 


