
ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю за I півріччя 2021 року 

структурними підрозділами Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

 

№ 

з/п  

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені згідно з 

Орієнтовним планом на 

2021 рік (в I півріччі) 

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

включені до Орієнтовного 

плану на 2021 рік (в I 

півріччі), але не були 

проведені 

   

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені, але не 

включені до 

Орієнтовного плану на 

2021 рік (в I півріччі) 

   

Дата 

проведення 

консультацій 

(день, місяць, 

рік) 

 

   

Відповідальні за проведення 

консультації, контактний 

телефон   

Електронне 

посилання 
(в разі висвітлення заходу) 

 

1.  «Школа свідомого 

батьківства» 

- - січень-травень 

2021 

Бухтіярова Н. В.  

489-34-63  

 

2.  Наради з авторами 

Громадських Проєктів 

- - січень-травень 

2021 

Мамаєва Н.В. 

489-29-81 

 

3.  До Дня соборності України. 

Єдність і свобода робить 

нас гідними нащадками 

наших батьків!  

Інтернет-конференція 

- - 21.01.2021 Садовська Н.В. 

236-50-56;  

4.  - - Онлайн- обговорення 

питань розробки міського 

плану дій з реалізації 

Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, 

мир, безпека» на період до 

2025 року у місті Києві 

04.02.2021 Лебедєва Л.М. та психолог 

Косарик Т.І. 

468-18-56 

https://www.facebook.com/centrfamil

yandwife/posts/4634488873233571 

5.  Соціальна політика 

незалежної України: 

соціально-правовий, 

соціально-медичний, 

- - 22.02.2021 Румак О.Д. 

236-50-56;  

https://www.facebook.com/centrfamilyandwife/posts/4634488873233571
https://www.facebook.com/centrfamilyandwife/posts/4634488873233571


психолого-педагогічний та 

соціологічний вимір. 

Круглий стіл 

6.  - Дискусія «Інклюзія 

в бібліотеці» 

- Лютий 

Перенесено на 

2 півріччя 

2021 року 

Бібліотека № 149  

Шкриль В.І. 

486-65-04, 

 

7.  Взаємодія суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі 

(гендерно-обумовлене 

насильство) 

- - Березень 2021 Почупайло В.М. 

498-01-50 

8.  - Цикл правопросвітницьких 

консультацій   

«Реалізуємо  

права,  

виконуємо  

обов`язки» 

- Березень- 

Червень 

2021 

ЦРБ ім. Є Плужника 

Чеховська Т. А. 

 

9.  - Година синтезу думок  

«Як досягти успіху в кар’єрі» 

- Березень 

Перенесено на 

2 півріччя 

2021 року 

Бібліотека  

ім. І. Котляревського 

Головач Т. С. 

468 30 85  

10.  Інформування населення 

про порядок надання 

платних соціальних послуг 

та їх перелік. 

Інтернет-конференція, 

онлайн-консультації 

- - 17.03.2021 р. Румак О.Д. 

236-50-56;  

11.  Електронні консультації 

з громадськістю щодо 

впровадження нової 

системи виплати пільг  

на ЖКП. Монетизація пільг 

- - 12.04.2021 

 

Управління соціального захисту 

населення Шевченківської РДА, 

236-01-57 



12.  - Результати взаємодії 

батьківської громади 

«Шевченківська тріада» 

- Квітень 2020 Бухтіярова Н.В. 

 489-34-63  

 

13.  - - Онлайн-зустріч з Центром 

екологічних ініціатив 

«Екодія» «Енергетична 

ефективність та 

відновлювані джерела 

енергії. Вітчизняний та 

європейський досвід» 

Квітень Бібліотека  

ім. М. Костомарова 

Н. О. Жаборовська, 

400-26-80 

http://biblio-

nivki.blogspot.com/2021/04/Onlajn-

zustrich-z-Centrom-ekologichnyx-

iniciatyv-Ekodiya-Video.html 

14.  - - Вебінар бібліотекарів ЦБС 

Шевченківського району з 

Сергієм Джерджем, 

головою Громадської Ліги 

«Україна-НАТО» 

«Україна-НАТО: взаємодія 

бібліотек і громадських 

організацій» 

Квітень Бібліотека  

ім. І. Котляревського 

(вул. М. Берлінського, 4) 

468 30 85 

Головач Т. С. 

https://www.facebook.com/biblioteka

.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/392

9477150441893 

15.  - - Онлайн-година 

застереження «Наркоманія: 

над прірвою великої біди» з 

Володимиром Курачем, 

громадським діячем, 

засновником руху «Анти 

наркотичний Фронт», 

головою  

правління ГО «Тактика» 

Квітень Бібліотека  

ім. І. Котляревського 

(вул. М. Берлінського, 4) 

044 468 30 85 

Головач Т. С. 

https://www.facebook.com/biblioteka

.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/394

1515445904730 

16.  - - Онлайн-година екологічної 

свідомості «Сортуй сміття - 

збережи планету» з 

Вікторією Лукошиною, 

екоактивісткою, 

громадською діячкою, 

авторкою проєкту-

Квітень Бібліотека ім. І. Котляревського 

(вул. М. Берлінського, 4) 

468 30 85 

Головач Т. С. 

https://www.facebook.com/biblioteka

.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/395

3285174727757 

http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/04/Onlajn-zustrich-z-Centrom-ekologichnyx-iniciatyv-Ekodiya-Video.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/04/Onlajn-zustrich-z-Centrom-ekologichnyx-iniciatyv-Ekodiya-Video.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/04/Onlajn-zustrich-z-Centrom-ekologichnyx-iniciatyv-Ekodiya-Video.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/04/Onlajn-zustrich-z-Centrom-ekologichnyx-iniciatyv-Ekodiya-Video.html
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/3929477150441893
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/3929477150441893
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/3929477150441893
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/3941515445904730
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/3941515445904730
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/3941515445904730
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/3953285174727757
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/3953285174727757
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/3953285174727757


переможця в Громадському 

Бюджеті-2 «Сортуванню 

сміття в Україні бути!» 

17.  - Родинний  

бібліоланч  

«Без родини – немає щастя 

для дитини!» 

- Травень 

Перенесено на 

2 півріччя 

2021 

Бібліотека  

ім. А.Костецького для дітей,  

Ніконова Л.І. 

456-02-41  

18.  - - Обговорення «Інклюзивна 

освіта. Ідея і практика»: 

Онлайн - зустріч з 

Віктором Сальковим 

«Новації законодавства у 

сфері інклюзивного 

навчання» 

Травень Бібліотека  

ім. М. Костомарова 

Н. О. Жаборовська, 

400-26-80 

http://biblio-

nivki.blogspot.com/2021/05/Onlain-

zustrich-z-Viktorom-Salkovym-

Novatsii-zakonodavstva-u-sferi-

inkliuzyvnoho-navchannia-

Video.html 

19.  - - Психологічна  

майстерня «Як мотивувати 

себе на успіх» з 

практичним психологом, 

коучем Златою  

Біневич для студентів 

Київського індустріального 

коледжу КНУБА 

Травень 

 

Бібліотека  

ім. І. Котляревського 

(вул. М. Берлінського, 4) 

468 30 85 

Головач Т. С. 

https://www.facebook.com/biblioteka

.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/404

1158079273799 

20.  Онлайн - презентація книги  

«Історія Криму і 

кримськотатарського 

народу» з нагоди  Дня 

Пам’яті жертв  

депортації 

кримсько - татарського 

народу 

- - Травень ЦРБ ім. Є Плужника 

Чеховська Т. А. 

shevcbs2@gmail.comhttps://www.fac

ebook.com/shevcbs.library/videos/28

3225023525609 

 

21.  - - «Вчимося бути 

громадянами» до Дня 

24.06.2021 р. 

 

Зелінська А.Г. 

236 50 56 

http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/05/Onlain-zustrich-z-Viktorom-Salkovym-Novatsii-zakonodavstva-u-sferi-inkliuzyvnoho-navchannia-Video.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/05/Onlain-zustrich-z-Viktorom-Salkovym-Novatsii-zakonodavstva-u-sferi-inkliuzyvnoho-navchannia-Video.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/05/Onlain-zustrich-z-Viktorom-Salkovym-Novatsii-zakonodavstva-u-sferi-inkliuzyvnoho-navchannia-Video.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/05/Onlain-zustrich-z-Viktorom-Salkovym-Novatsii-zakonodavstva-u-sferi-inkliuzyvnoho-navchannia-Video.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/05/Onlain-zustrich-z-Viktorom-Salkovym-Novatsii-zakonodavstva-u-sferi-inkliuzyvnoho-navchannia-Video.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/05/Onlain-zustrich-z-Viktorom-Salkovym-Novatsii-zakonodavstva-u-sferi-inkliuzyvnoho-navchannia-Video.html
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/4041158079273799
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/4041158079273799
https://www.facebook.com/biblioteka.imeni.kotliarevskogo.kyiv/posts/4041158079273799
mailto:shevcbs2@gmail.com
mailto:shevcbs2@gmail.com
https://www.facebook.com/shevcbs.library/videos/283225023525609
https://www.facebook.com/shevcbs.library/videos/283225023525609


Конституції України 

Круглий стіл 

22.  - - Правознавчий екскурс  

«Новий закон про житлово-

комунальні послуги. Хто, 

за що і як буде платити?» 

Червень Бібліотека ім. М. Костомарова 

Н. О. Жаборовська, 

400-26-80 

http://biblio-

nivki.blogspot.com/2021/06/Pravozna

vchyj-ekskurs-Novyj-zakon-pro-

zhytlovo-komunalni-poslugy-Xto-za-

shho-i-yak-bude-platyty.html 

 

http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/06/Pravoznavchyj-ekskurs-Novyj-zakon-pro-zhytlovo-komunalni-poslugy-Xto-za-shho-i-yak-bude-platyty.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/06/Pravoznavchyj-ekskurs-Novyj-zakon-pro-zhytlovo-komunalni-poslugy-Xto-za-shho-i-yak-bude-platyty.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/06/Pravoznavchyj-ekskurs-Novyj-zakon-pro-zhytlovo-komunalni-poslugy-Xto-za-shho-i-yak-bude-platyty.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/06/Pravoznavchyj-ekskurs-Novyj-zakon-pro-zhytlovo-komunalni-poslugy-Xto-za-shho-i-yak-bude-platyty.html
http://biblio-nivki.blogspot.com/2021/06/Pravoznavchyj-ekskurs-Novyj-zakon-pro-zhytlovo-komunalni-poslugy-Xto-za-shho-i-yak-bude-platyty.html

