
ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю за I квартал 2020 року 

структурними підрозділами Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

 

№ 

з/п  

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені згідно з 

Орієнтовним планом на 

2020 рік (в I кв. п.р.) 

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

включені до Орієнтовного 

плану на 2020 рік (в I кв. 

п.р.), але не були проведені 

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені, але не 

включені до 

Орієнтовного плану на 

2020 рік (в I кв. п.р.) 

   

Дата 

проведення 

консультацій 

(день, місяць, 

рік) 

 

   

Відповідальні за проведення 

консультації, контактний 

телефон   

Електронне 

посилання 
(в разі висвітлення заходу) 

 

1.  - - Круглий стіл «Розвиток 

фізичної культури та 

спорту. Залучення до 

занять спортом здобувачів 

освіти, формування 

здорового способу життя 

«Здоровʼя – як стиль 

життя»» 

21.01.2020 Головний спеціаліст  сектору 

виховної, позашкільної та 

спортивно-масової роботи 

Суржик М.В., 

489-02-47 

2.  Конференція «Соборність 

України. Естафета 

поколінь: від діда до 

прадіда» - про національно-

визвольні змагання в 

Україні, боротьбі за 

суверенітет та 

територіальну цілісність 

- - 22.01.2020 Територіальний центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району 

м. Києва,  

236-50-56 

 

3.  - - Круглий стіл «Шматок 

землі, ти звешся Україно. 

Ти був до нас. Ти будеш 

після нас» з нагоди 

відзначення Дня 

Соборності України 

22.01.2020 Територіальний центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району 

м. Києва ,  

236-50-56 

https://www.facebook.com/18816461

https://www.facebook.com/1881646128738984/photos/a.2527948314108759/2527962954107295/?type=3&theater


28738984/photos/a.25279483141087

59/2527962954107295/?type=3&thea

ter 

4.  Актуальні питання 

розвитку галузі фізичної 

культури і спорту: 

«Проектна лабораторія 

спорту»: узгодження 

календарного плану 

спортивно-масових та 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів на 2020 рік 

Коворкінг «Часопис» 

 

 

- 

 

 

- 

 

30.01.2020 

Відділ у справах молоді та спорту 

235 63 64 

shevsport@shev.kmda.gov.ua 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/980

7.html 

 

5.  

Соціологічне дослідження 

«Бібліотечні послуги: чого 

хоче громада?» 

- - Лютий – 

березень 

(продовжено 

до червня 2020 

року) 

ЦРБ імені  Євгена Плужника 

Коновалова І. Ю. 

Чеховська Т. А., 

278 07 78 

6.  Форум активної молоді на 

тему: «Нові молодіжні 

тренди» приміщення 

Шевченківської районної в 

місті Києві державної 

адміністрації  

 

- 

 

- 

 

 

06.02.2020 

Відділ у справах молоді та спорту 

235 63 64 

shevsport@shev.kmda.gov.ua 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/987

0.html 

 

7.  - - Конференція «Булінг у 

шкільному середовищі» 

 

11.02.2020 

 

Методист районного науково-

методичного центру  

Бухтіярова Н.В 

489 34 63 

8.  Круглий стіл 

«Магдебурзьке право 

Києва, історія 

самоврядування, традиції 

українського національного 

патріотизму» 

- - 12.02.2020 Територіальний центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району               

м. Києва 

236-50-56 

 

https://www.facebook.com/1881646128738984/photos/a.2527948314108759/2527962954107295/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1881646128738984/photos/a.2527948314108759/2527962954107295/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1881646128738984/photos/a.2527948314108759/2527962954107295/?type=3&theater
mailto:shevsport@shev.kmda.gov.ua
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9807.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9807.html
mailto:shevsport@shev.kmda.gov.ua
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9870.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/9870.html


9.  - - Зустріч  з учасниками 

бойових дій в АТО, 

учасниками бойових дій на 

території інших держав, 

особами з інвалідністю в 

наслідок війни, 

представниками 

Муніципальної варти 

Шевченківського району м. 

Києва та громадських 

організацій 

Шевченківського району 

різних пільгових категорій 

щодо надання роз'яснення 

стосовно монетизації пільг 

20.02.2020 

 

Управління праці                  та 

соціального захисту населення 

Шевченківської РДА, Відділ 

ведення Єдиного державного 

автоматизованого реєстру 

пільговиків,  

 тел. 236-01-57 

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

 

 

 

 

 

 

10.  - - Зустріч з батьками 

«Шевченківська тріада» 

27.02.2020 Методист районного науково-

методичного центру  

Бухтіярова Н.В 

489 34 63 

11.  Засідання Громадської ради 

- консультативно-дорадчого 

органу при Шевченківській 

РДА  

 

- - 27.02.2020 Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв`язків з 

громадськістю 

234 63 66 

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

iyalnist-gromadskoi-rady.html 

12.  
Обговорення плану 

проведення робіт 

гаражного кооперативу на 

2020 рік 

- - 29.02.2020 Бібліотека №132 

Савінська В. В.,  

Гаражний кооператив 

«Нивки-2» 

Заяц Ю. В. 

13.    Година синтезу думок «Як 

досягти успіху в кар’єрі?» 

спільно з  ветераном 

АТО/ООС, власником тату-

студії Євгеном Ярилом зі 

03.03. 2020 Бібліотека  

ім. І. Котляревського 

Головач Т.С. 

468-30-85 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/101

https://shev.kyivcity.gov.ua/
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/10123.html


студентами Київського 

індустріального коледжу 

КНУБА 

23.html 

 

14.  Засідання у формі круглого 

столу волонтерського клубу 

Територіального центру 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Шевченківського району                

м. Києва спільно з 

військовими капеланами 

Свято-Миколаївського 

храму на Татарці «Сьогодні 

Бог народжується там, де 

захист - це життя, а не 

робота» 

- - 13.03.2020 Територіальний центр соціального 

обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Шевченківського району 

м. Києва , 

тел. 236-50-56 

https://www.facebook.com/18816461

28738984/photos/a.25685682500467

65/2568575003379423/?type=3&thea

te 

 

 

15.  Засідання Громадської ради 

- консультативно-дорадчого 

органу при Шевченківській 

РДА  

 

- - 27.02.2020 Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв`язків з 

громадськістю 

234 63 66 

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

iyalnist-gromadskoi-rady.html 

16.  - 
Обговорення «Перепис 

населення. Що треба знати 

про це?» 

- Захід 

відмінено 

 

Бібліотека 

ім. М. Костомарова 

Пескіна Л. Я. 

400 26 80 

17.  - 

Громадське слухання 

«У фокусі життя  -  

БІБЛІОТЕКА» 

- Перенесено на 

вересень 2020  

ЦРБ імені   

Є. Плужника 

Коновалова І. Ю. 

Чеховська Т. А.,  

278 07 78 

18.  - 
Екологічний тренінг «Сортуй 

сміття, збережи планету» 

- Перенесено на 

червень 2020  

Бібліотека  

ім. І. Котляревського 

Головач Т.С.  468-30-85 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/10123.html
https://www.facebook.com/1881646128738984/photos/a.2568568250046765/2568575003379423/?type=3&theate
https://www.facebook.com/1881646128738984/photos/a.2568568250046765/2568575003379423/?type=3&theate
https://www.facebook.com/1881646128738984/photos/a.2568568250046765/2568575003379423/?type=3&theate
https://www.facebook.com/1881646128738984/photos/a.2568568250046765/2568575003379423/?type=3&theate
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/content/diyalnist-gromadskoi-rady.html


 


