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питань формування та 

реалізації державної 

молодіжної політики, 

національно-

патріотичного виховання 

консультації, загальні 

збори, засідання 

координаційної ради з 

питань національно-

патріотичного 

виховання (за потребою 

у форматі онлайн) 

року 

 

інститутів 

громадянського 

суспільства, 

молодіжні 

організації 

3.  Проєкт «Школа 

свідомого батьківства» 

Громадське 

обговорення 

Щомісяця 

2023 

Представники 

батьківської 

громади 

Управління освіти 

Шевченківського району 

Ярова Є.В. 

+38(044) 489-02-50 

priyom@shevruo.gov.ua 

4.  Підтримка обдарованої 

молоді через проєкт 

підтримки лідерів 

учнівського 

самоврядування 

Шевченківського району 

«Шарм» 

Практичні зустрічі, 

тренінги, консультації 

Щотижня 

протягом 

2023 року 

Учнівська 

молодь 

Управління освіти 

Шевченківського району 

Сектор виховної, позашкільної 

та спортивно-масової роботи 

Суржик Марія 

+38(044)489-3463 

marias2017@ukr.net 

5.  Закон України 

«Про встановлення 

додаткових правових та 

Юридичні 

консультації 

 

Лютий 2023 ГО «Товариство 

Білого Орла» 

Бібліотека ім. А. Міцкевича 

Завідуюча бібліотеки, 

Йовхоміщ Т. П. 
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соціальних гарантій для 

громадян Республіки 

Польща, які перебу-

вають на території 

України» 

тел. 235-33-87, 

lib_mickiewicz@ukr.net 

6.  Обговорення актуальних 

питань стабільної роботи 

промислового комплексу 

та підприємництва  

району (Засідання Ради 

директорів підприємств 

та організацій 

Шевченківського району 

м. Києва) 

Засідання Ради 

директорів підприємств 

та організацій 

Шевченківського 

району м. Києва 

Лютий 2023 
року 

Квітень 2023 
року 

Липень 2023 
року 

Листопад 

2023 року 

Керівники 

промислових та 

комерційних 

підприємств, 

СПД, ФОП, 

представники 

Шевченківської 

РДА 

Відділ з питань 
підприємництва Лозовий О.А. 

тел. 366-58-47 
о1еg.1оzоvуі@shev.kmda.gov.ua 

7.  Бібліотека на допомогу 

формуванню та 

популяризації правових 

знань для різних 

категорій користувачів 

Круглий стіл  «Через 

правову освіту – до 

правової держави» 

Березень 

2023 

Широкі верстви 

населення 

Бібліотека 

ім. М. Костомарова 

Завідуюча бібліотеки, 

Жаборовська Н. О. 

Тел. 400-53-17 

biblio.nivki@gmail.com 

8.  Формування 

позитивного емоційного 

стану задля якості життя 

Круглий стіл «Кризові 

ситуації в умовах війни 

та шляхи їх подолання» 

Квітень  

2023 

Мешканці 

району 

Бібліотека 

ім. І. Котляревського 

Завідуюча бібліотеки, 

mailto:lib_mickiewicz@ukr.net
о1еg.1оzоvуі@shev.kmda.gov.ua
mailto:biblio.nivki@gmail.com
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і активного довголіття 

громадян 

 

Головач Т. С. 

Тел. : 468 30 85 

enei1769@ukr.net 

9.  Життєві інтереси 

громадян, у т.ч. що 

впливають на стан 

навколишнього 

середовища 

 

Дискусія «Кліматична 

криза: зміна клімату в 

Україні та світі» 

Квітень  

2023 

Користувачі 

бібліотеки 

різного віку 

Бібліотека 

ім. М. Костомарова 

Завідуюча бібліотеки, 

Жаборовська Н. О. 

400-53-17 

biblio.nivki@gmail.com 

10.  Бібліотека на допомогу 

формуванню та 

популяризації правових 

знань для різних 

категорій користувачів 

 

Юридичні  консультації 

«Карта поляка. Правові 

питання визначені 

Законом Республіки 

Польща» 

 

Травень  

2023 

ГО «Товариство 

Білого Орла» 

Бібліотека ім. А. Міцкевича 

Завідуюча бібліотеки, 

Йовхоміщ Т.П. 

тел. 235-33-87, 

lib_mickiewicz@ukr.net 

11.  Формування 

позитивного емоційного 

стану задля якості життя 

і активного довголіття 

громадян 

 

Консультація з 

елементами тренінгу 

«Позитивне мислення – 

щасливе життя» 

 

Вересень 

2023 

Користувачі 

бібліотеки 

різного віку 

Бібліотека 

ім. М. Костомарова 

Завідуюча бібліотеки, 

Жаборовська Н. О. 

Тел. :400-53-17 

biblio.nivki@gmail.com 

12.  Бібліотека на допомогу 

формуванню та 

Юридичні  консультації 

«Карта поляка. Правові 

Жовтень   

2023 

ГО «Товариство 

Білого Орла» 

Бібліотека ім. А. Міцкевича 

Завідуюча бібліотеки, 

mailto:enei1769@ukr.net
mailto:biblio.nivki@gmail.com
mailto:lib_mickiewicz@ukr.net
mailto:biblio.nivki@gmail.com
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популяризації правових 

знань для різних 

категорій користувачів 

питання визначені 

Законом Республіки 

Польща» 

Йовхоміщ Т.П. 

тел. 235-33-87, 

lib_mickiewicz@ukr.net 

13.  Причини поганої 

успішності в школі або 

поганої поведінки дітей 

можуть бути наслідком 

розладу сенсорної 

інтеграції в мозку 

дитини 

Консультація 

«Сенсорна інтеграція та 

її роль у розвитку 

дитини» 

Листопад 

2023 

Батьки, 

вихователі, 

вчителі 

Бібліотека 

ім. М. Костомарова 

Завідуюча бібліотеки, 

Жаборовська Н. О. 

Тел. :400-53-17 

biblio.nivki@gmail.com 

14.  Бібліотека на допомогу 

формуванню та 

популяризації правових 

знань для підростаючого 

покоління 

Правова дискусія 

«Живи та дій за 

законом» 

Грудень  

2023 

Учнівська 

молодь 

Бібліотека 

ім. І. Котляревського 

Завідуюча бібліотеки, 

Головач Т. С. 

Тел. : 468 30 85 

enei1769@ukr.net 
 

mailto:lib_mickiewicz@ukr.net
mailto:biblio.nivki@gmail.com
mailto:enei1769@ukr.net

