
ЗВІТ  

про проведення консультацій з громадськістю за I півріччя 2022 року  

структурними підрозділами Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 

№ 

з/п 

Перелік 

консультацій з 

Громадськістю, які 

були проведені 

згідно з 

Орієнтовним 

планом на 2022 рік 

Перелік консультацій з 

Громадськістю, які були 

включені до  Орієнтовного 

плану на 2022 рік, але не 

були проведені 

Перелік консультацій з 

Громадськістю, які були 

проведені, але не включені 

до  Орієнтовного плану на 

2022 рік 

Дата проведення 

консультацій (день, 

місяць, рік) 

Електронне 

посилання (в разі 

висвітлення 

заходу) 

 

Відповідальні за 

проведення 

консультації, 

контактний 

телефон 

1. - - Організація центру масової 

вакцинації від COVID-19 в 

ТЦ «Універмаг Україна» 

З 02.01.2022-

23.02.2022 

З 12.05.2022 

Туренок І. В.  

366-58-27 

2. Моніторинг 

атмосферного 

повітря в зоні впливу 

автомагістралей 

- - 04.01.2022 Вальховська О.Ю. 

366-58-21 

3. - - Про мистецький конкурс з 

нагоди Всесвітнього дня 

дикої природи 

12.01.2022 Вальховська О.Ю. 

366-58-21 

4. Круглий стіл за 

участю працівників 

Територіального 

центру, батьків дітей 

з інвалідністю щодо 

обговорення проекту 

Державного 

- - 18.01.2022 

 

Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних послуг) 

Шевченківського 



стандарту  соціальної 

послуги денного 

догляду дітей з 

інвалідністю 

району м. Києва, 

тел. 236-50-56; 

5. - - Круглий   стіл в режимі Zoom-

конференції «Голокост та 

сучасне українське 

суспільство», спільно з 

Київською міською 

єврейською громадою та 

Міжнародним благодійним 

фондом «Єврейський хесед 

«Бней Азрієль» 

27.01.2022 https://www.faceboo
k.com/groups/33325
8000376168/posts/1
568293260205963/  

Бібліотека ім. О. 

Шварцмана  

Бабушкіна Т. М., 

завідуюча 

бібліотеки 

(044)272 39 18 

6. Операція 

«Первоцвіти» 

- - Лютий 2022 Заступники 

директорів з 

виховної роботи 

закладів загальної 

середньої освіти 

7. Круглий стіл за 

участю активних 

громадян – 

підопічних 

Територіального 

центру та соціальних 

робітників стосовно 

розвитку 

громадянського 

суспільства у різних 

сферах суспільного 

життя, створення 

- - 16.02.2022 

 

Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних послуг) 

Шевченківського 

району м. Києва, 

тел. 236-50-56 

https://www.facebook.com/groups/333258000376168/posts/1568293260205963/
https://www.facebook.com/groups/333258000376168/posts/1568293260205963/
https://www.facebook.com/groups/333258000376168/posts/1568293260205963/
https://www.facebook.com/groups/333258000376168/posts/1568293260205963/


сприятливих умов 

для його розвитку                     

як напрямку 

державної політики, 

що утверджений 

«Національною 

стратегією сприяння 

розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні 

на 2021–2026 роки» 

8. - - Лідери учнівського 

самоврядування закладів 

загальної середньої освіти 

«Волонтерство як позиція 

свідомої молоді на шляху до 

перемоги України»  

Квітень 2022 Суржик Марія – 

куратор лідерів 

учнівського 

самоврядування 

Шевченківського 

району  

0984326971 

9. - - Тиждень боротьби з 

артеріальною гіпертензією  

16.05.2022-20.05.2022 Берікашвілі Н. В. 

2880088 

10. - - Зустріч (нарада) з 

представниками ОСББ та 

ЖБК щодо реєстрації 

внутрішньо переміщених 

осіб, підготовки до 

опалювального сезону 2022-

2023 років та нарахувань за 

теплову енергію КП 

«Київтеплоенерго» 

18.05.2022 Управління ЖКГ 

Шевченківської 

РДА 

Слободянюк  

3665884 

11. - - Організація проведення Дня 

донора 

15.06-17.06.2022 Туренок І.В. 

366-58-27 



12. - - У зв’язку із введенням 

воєнного стану було 

здійснено інтернет-

інформування громадськості 

щодо внесення змін до 

порядку надання житлових 

субсидій та пільг на оплату 

житлово-комунальних 

послуг 

23.06.2022 

 

https://shev.kyivcity

.gov.ua/news/16956

.html 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Шевченківської 

РДА, 

тел. 236-01-57; 

238-00-51 

13. Онлайн-конференція                       

за участю одиноких 

та малозабезпечених 

верств населення – 

підопічних 

Територіального 

центру, 

соціальних 

робітників щодо 

Порядку здійснення 

та забезпечення 

права кожного на 

доступ до інформації,             

що знаходиться у 

володінні суб'єктів 

владних 

повноважень, інших 

розпорядників 

публічної інформації 

- - 27.06.2022 

 

Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних послуг) 

Шевченківського 

району м. Києва, 

тел. 236-50-56 

14. - - Зустріч з підопічними 

Територіального центру з 

нагоди Дня Конституції 

28.06.2022 

 

Територіальний 

центр соціального 

https://shev.kyivcity.gov.ua/news/16956.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/16956.html
https://shev.kyivcity.gov.ua/news/16956.html


України. Сучасні виклики 

та перспективи: військово-

патріотичний аспект 

обслуговування  

(надання 

соціальних послуг) 

Шевченківського 

району м. Києва, 

тел. 236-50-56 

15. Проведення 

відкритого засідання 

Ради директорів 

підприємств та 

організацій 

Шевченківського 

району м. Києва при 

Шевченківській 

районній в місті 

Києві державній 

адміністрації 

Щоквартально  

(через війну з рф 

зазначені (зустрічі) заходи 

не відбувались) 

- Щоквартально (у 

зв’язку з військовими 

діями проведення 

консультацій 

здійснювалось за 

рахунок інтернету 

або телефонного 

зв’язку) 

- 

16. - Операція «Первоцвіти» - - Сектор екології  

(044) 366-58-21 

Ekol411@ukr.net 

17. - Про екологічний стан 

Шевченківського району 

- - Сектор екології  

(044) 366-58-21 

Ekol411@ukr.net 

18. - Всесвітній день охорони 

навколишнього 

природного середовища 

- - Сектор екології  

(044) 366-58-21 

Ekol411@ukr.net 

19. - Проведення навчання з 

питань охорони праці 

посадових осіб 

підприємств, установ та 

організацій. 

- - Дакал Неля 

Данилівна, 

завідувач сектору з 

питань охорони 

праці 



 

(044)366-58-20 

nelia.dakal@shev.k

mda.gov.ua  

20. - Проведення святкової 

наради за участю 

представників 

підприємств району 

- - Дакал Неля 

Данилівна, 

завідувач сектору з 

питань охорони 

праці 

(044)366-58-20 

nelia.dakal@shev.k

mda.gov.ua 

21. - Подання на веб-сайт РДА 

аналітичних даних про 

стан виробничого 

травматизму 

- - Дакал Неля 

Данилівна, 

завідувач сектору з 

питань охорони 

праці 

(044)366-58-20 

nelia.dakal@shev.k

mda.gov.ua 


