
 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2019 рік 

 

№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Обговорення плану 

закупівель для виконання 

завдань міської цільової 

програми розвитку 

інформаційно-

комунікативної сфери міста 

Києва на 2019 – 2021 роки 

Громадське 

обговорення 

Січень 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства, професійні 

спілки ЗМІ 

Управління інформаційної політики 

та комунікаційДепартаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

2.  Обговорення пріоритетів та 

планування інформаційно-

комунікаційних кампаній 

на 2019 рік 

Громадське 

обговорення 

Січень 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства, професійні 

спілки ЗМІ 

Управління інформаційної політики 

та комунікаційДепартаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

3.  Проект розпорядження 

«Про внесення змін  

до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

Електронні 

консультації 

Січень – грудень 

2019 року 

Населення, суб’єкти 

господарювання 

 

 

Ірина Бойко– заступник начальника 

управління цінової політики 

Департаменту економіки та 

інвестицій, 

тел.: (044) 5299553; 

https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
mailto:dskzmi@ukr.net
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
mailto:dskzmi@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

(Київської міської 

державної адміністрації) від 

26 лютого 2015 року № 171 

«Про встановлення тарифів 

на платні послуги з 

медичного обслуговування, 

які надаються лікувально-

профілактичними 

комунальними закладами 

охорони здоров'я» 

e-mail: boiko-i@guekmda.gov.uа 

 

 

4.  Проект розпорядження 

«Про внесення змін до 

розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) від 

24 вересня 2014 року  

№ 1055 «Про встановлення 

тарифів на платні послуги 

зі стоматологічної 

допомоги, які надаються 

державними та 

комунальними закладами 

охорони здоров'я у  

м.Києві» 

Електронні 

консультації 

Січень – грудень 

2019 року 

Населення, суб’єкти 

господарювання 

 

 

Ірина Бойко– заступник начальника 

управління цінової політики 

Департаменту економіки та 

інвестицій, 

тел.: (044) 5299553; 

e-mail: boiko-i@guekmda.gov.ua 

 

 

5.  Проект розпорядження 

«Про внесення змін до 

Електронні 

консультації 

Січень – грудень 

2019 року 

Населення, суб’єкти 

господарювання 

Ірина Бойко– заступник начальника 

управління цінової політики 

mailto:boiko-i@guekmda.gov.u�
mailto:boiko-i@guekmda.gov.ua


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) від 

24вересня2014 року № 1056 

«Про встановлення тарифів 

на платні послуги з 

медичного обслуговування, 

які надаються лікувально-

профілактичними 

державними закладами 

охорони здоров'я» 

 Департаменту економіки та 

інвестицій, 

тел.: (044) 5299553; 

e-mail: boiko-i@guekmda.gov.ua 

 

 

6.  Проект розпорядження 

«Про внесення змін до 

розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) від 

11 червня 2015 року № 557 

«Про встановлення тарифів 

на платні послуги за 

нозологіями та послуги, що 

входять до їх складу, які 

надають лікувально-

профілактичні державні та 

комунальні заклади 

Електронні 

консультації 

 

Січень – грудень 

2019 року 

Населення, суб’єкти 

господарювання 

 

Ірина Бойко– заступник начальника 

управління цінової політики 

Департаменту економіки та 

інвестицій, 

тел.: (044) 5299553; 

e-mail: boiko-i@guekmda.gov.ua 

 

 

mailto:boiko-i@guekmda.gov.ua
mailto:boiko-i@guekmda.gov.ua


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

охорони здоров'я» 

7.  Питання розроблення 

концепції Комунікативної 

стратегії м. Києва 

Засідання 

Координаційної ради 

Січень-лютий 

2019 року 

Експерти з комунікацій Управління інформаційної політики 

та комунікаційДепартаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

8.  Планування  інформаційної 

кампанії «Нові імена 

увічнені у назвах вулиць» 

Публічне 

обговорення 

Січень-лютий 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства, мешканці 

міста Києва 

 

Управління інформаційної політики 

та комунікаційДепартаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

9.  Планування інформаційної 

кампанії «Протидія та 

запобігання корупції у 

столиці» 

Публічне 

обговорення 

Січень-лютий 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства, мешканці 

міста Києва 

 

Управління інформаційної політики 

та комунікаційДепартаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

10.  Обговорення механізму 

організації загальноміських 

конкурсів з відбору 

комунікаційних проектів, 

ідей на підтримку 

визначених пріоритетів 

міських політик 

Громадське 

обговорення 

Січень-лютий 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства, експерти з 

комунікацій, творчі 

спілки, діячі культури та 

освіти, професійні спілки 

ЗМІ 

Управління інформаційної політики 

та комунікаційДепартаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 235 02 45,  

dskzmi@ukr.net 

 

11.  «Статут територіальної 

громади міста Києва (нова 

редакція): основні новації 

та перспективи 

практичного застосування» 

Засідання за круглим 

столом 

Лютий 

2019 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

Департаменту суспільних 

комунікацій, тел.: (044) 235 05 85 

dskvms@ukr.net 

https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
mailto:dskzmi@ukr.net
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
mailto:dskzmi@ukr.net
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
mailto:dskzmi@ukr.net
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
mailto:dskzmi@ukr.net
mailto:dskvms@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

12.  Підведення підсумків 

роботи Державного архіву 

м. Києва та архівних 

відділів районних у місті 

Києві державних 

адміністрацій за 2018 рік та 

обговорення планових 

завдань на 2019 рік 

Розширене засідання 

Колегії Державного 

архіву м. Києва 

Лютий 

2019 року 

начальники архівних 

відділів районних у місті 

Києві державних 

адміністрацій, дослідники, 

користувачі архівних 

послуг 

 

Ольга Гурік - 

головнийзберігачфондів, 

секретарКолегії Державного архіву 

м. Києва,  

тел.: (044) 4406296 

13.  Реконструкція та 

благоустрій парку «Нивки» 

у Шевченківському районі 

Публічне 

обговорення 

Лютий 

2019 року 

Представники 

громадськості, жителі 

району 

Наталія Мулик– помічник директора 

комунального підприємства 

«Київські парки», 

тел.: (044) 221 60 71; 

e-mail: kyiv.rozvytoc@gmail.com 

14.  Реконструкція та 

благоустрій парку «ДШК» 

у Деснянському районі 

Публічне 

обговорення 

Лютий 

2019 року 

Представники 

громадськості, жителі 

району 

Наталія Мулик– помічник директора 

комунального підприємства 

«Київські парки», 

тел.: (044) 221 60 71; 

e-mail: kyiv.rozvytoc@gmail.com 

15.  Реконструкція та 

благоустрій парку 

«Орлятко» у 

Солом’янському районі 

Публічне 

обговорення 

Лютий 

2019 року 

Представники 

громадськості, жителі 

району 

Наталія Мулик– помічник директора 

комунального підприємства 

«Київські парки», 

тел.: (044) 221 60 71; 

e-mail: kyiv.rozvytoc@gmail.com 

16.  Продовження 

інформаційної 

кампанії«Київ 

україномовний 2020» 

Засідання секції 

«Громадськість та 

ЗМІ» Міжвідомчої 

робочої групи з 

питань реалізації 

Лютий-березень 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства, мешканці 

міста Києва 

 

Управління інформаційної політики 

та комунікаційДепартаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

mailto:kyiv.rozvytoc@gmail.com
mailto:kyiv.rozvytoc@gmail.com
mailto:kyiv.rozvytoc@gmail.com
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
mailto:dskzmi@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

Концепції розвитку 

української мови, 

культури та 

виховання 

історичної пам’яті у 

жителів міста Києва 

на 2015-2020 рр. 

17.  Благоустрій набережної 

Лівобережжя у 

Дніпровському районі 

Публічне 

обговорення 

Березень  

2019 року 

Представники 

громадськості, жителі 

району 

Наталія Мулик– помічник директора 

комунального підприємства 

«Київські парки», 

тел.: (044) 221 60 71; 

e-mail: kyiv.rozvytoc@gmail.com 

 

 

18.  Міський конкурс проектів 

та програм розвитку 

місцевого самоврядування: 

підсумки реалізації ідей 

2018 року та перспективи 

на 2019 рік» 

Засідання за круглим 

столом 

Березень 

2019 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

Департаменту суспільних 

комунікацій, тел.: (044) 235 05 85 

dskvms@ukr.net 

 

19.  Проведення науково-

технічного упорядкування 

документів за результатами 

чергових виборів 

Президента України, які 

відбудуться 31 березня 

2019 року  

 

Нарада Березень  

2019 року 

голови окружних 

виборчих комісій, 

начальники архівних 

відділів районних у місті 

Києві державних 

адміністрацій, користувачі 

архівних послуг 

Анатолій Дмитренко - начальник 

відділу НАФ та 

діловодстваДержавного архіву міста 

Києва,  

тел.: (044) 4400566, (044) 4400410 

mailto:kyiv.rozvytoc@gmail.com
mailto:dskvms@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

20.  Щодо особливостей 

проведення ЗНО у 2019 

році 

Засідання  

за круглим столом 

 

Березень  

2019 року 

Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Олена Батечко– начальник відділу 

загальної середньої освіти 

Департаменту освіти і науки, 

тел.: (044) 2793526 

21.  Управлінська майстерність 

«KyivEdFest» 

Освітній фестиваль Березень  

2019 року 

Освітяни, Батьки Світлана Бабінець - начальник 

відділу науки, прогнозування та 

аналізу цільових 

програмДепартаменту освіти і науки, 

тел.: (044) 2780041 

22.  Звіт щодо виконання 

заходів програм місцевого 

бюджету 

Громадське 

обговорення 

 

 

Березень  

2019 року 

Громадськість 

столиці 

Служба у справах дітей та сім’ї міста 

Києва, 

тел.: (044) 4840525; 

e-mail: ssd@kievcity.gov.ua 

23.  Визначення пріоритетів 

інформаційно-

комунікаційної кампанії 

щодо реалізації Стратегії 

комунікації у сфері 

європейської інтеграції та 

Концепції вдосконалення 

інформування 

громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції 

України 

Громадське 

обговорення 

 

 

Березень – квітень 

2019 року 

 

Організації 

громадянського 

суспільства, експерти з 

комунікацій, творчі 

спілки, діячі культури та 

освіти, професійні спілки 

ЗМІ 

Управління інформаційної політики 

та комунікаційДепартаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

24.  Підведення підсумків 

роботи Державного архіву 

м. Києва та архівних 

відділів районних у місті 

Розширене засідання 

Колегії Державного 

архіву м. Києва 

Квітень  

2019 року 

Нчальники архівних 

відділів районних у місті 

Києві державних 

адміністрацій, дослідники, 

Ольга Гурік - головний зберігач 

фондів, секретар Колегії Державного 

архіву м. Києва,  

тел.: (044) 4406296 

mailto:ssd@kievcity.gov.ua
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
mailto:dskzmi@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

Києві державних 

адміністрацій за І квартал 

2019 року 

користувачі архівних 

послуг 

 

25.  Визначення пріоритетів 

щодо закупівлі соціальних 

послуг у громадських 

організацій за результатами 

оцінки потреб громади 

Засідання  

за круглим столом 

 

Квітень  

2019 року 

Сім’ї/особи, які 

перебувають в складних 

життєвих обставинах 

Ольга Трубнікова- заступник 

директора Департаменту соціальної 

політики, 

тел.: (044) 4083974; 

e-mail: dsp@kmda.gov.ua 

26.  Розвиток медіа освіти Міжнародний 

фестиваль-конкурс 

дитячо-юнацької 

журналістики  

«Прес-весна на 

Дніпрових схилах» 

Травень 

 2019 року 

Молодь, представники  

мас-медіа, освітяни 

Марія Кравчук – начальник  

відділу контрольно-аналітичної та 

організаційної роботи 

Департаментуосвіти і науки, 

тел.: (044) 2790273; 

e-mail: mariiakravchuk@gmail.com 

27.  Вручення Мистецької 

премії «Київ»  

 

Засідання комісії по 

призначенню 

мистецької премії 

«Київ» 

 

Травень 

 2019 року 

Творчі спілки м. Києва та 

міська комісія при 

Департаменті культури, 

 

ЛюбовБоголій - заступник 

начальника управління – начальник 

відділу театрально-концертних та 

культурно-освітніх закладів 

управління мистецтв та культурно-

освітніх закладівДепартаменту 

культури 

тел.: (044) 2796259; 

е-mail:b.1.р@і.ua 

28.  Особливості здійснення 

закупівельних процедур 

через електронну систему 

РroZorro 

Засідання за круглим 

столом 

Червень 

2019 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

Департаменту суспільних 

комунікацій, тел.: (044) 235 05 85 

dskvms@ukr.net 

mailto:dsp@kmda.gov.ua
mailto:mariiakravchuk@gmail.com
mailto:b.1.�@�.ua
mailto:dskvms@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

29.  Підведення підсумків 

роботи Державного архіву 

м. Києва та архівних 

відділів районних у місті 

Києві державних 

адміністрацій за І півріччя 

2019 року 

Розширене засідання 

Колегії Державного 

архіву м. Києва 

Липень 

2019 року 

начальники архівних 

відділів районних у місті 

Києві державних 

адміністрацій, дослідники, 

користувачі архівних 

послуг 

 

Ольга Гурік - 

головнийзберігачфондів, 

секретарКолегії Державного архіву 

м. Києва,  

тел.: (044) 4406296 

30.  Затвердження медіа-

проектів до 28-ї річниці 

Дня незалежності України 

Засідання  

за круглим столом 

 

Серпень 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства, мешканці 

міста Києва 

 

Управління інформаційної політики 

та комунікаційДепартаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

31.  Новий 2018/2019 

навчальний рік 

Серпнева 

конференція освітян 

міста Києва 

Серпень  

2019 року 

Освітяни, батьки Департамент освіти і науки 

тел.: (044) 2791446; 

e-mail: osvita@kievcity.gov.ua 

 

32.  Особливості процедури 

створення органу 

самоорганізації населення 

Засідання за круглим 

столом 

Вересень 

2019 року 

Ініціативні групи жителів Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

Департаменту суспільних 

комунікацій, тел.: (044) 235 05 85 

dskvms@ukr.net 

33.  KyivSmartCityForum 2019 Форум 01 жовтня  

2019 року 

ІТ- громадскість, 

громадські організації, 

підприємства та установи, 

міжнародні організації та 

експерти у сфері ІТ-

технологій, усі зацікавлені 

Євгенія Сорокіна - головний 

спеціаліст Департаменту 

інформаційно-комунікаційних 

технологій,  

тел.: (044) 202 76 13; 

e-mail:dep-ikt@kmda.gov.ua 

 

https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
mailto:dskzmi@ukr.net
mailto:osvita@kievcity.gov.ua
mailto:dskvms@ukr.net
mailto:dep-ikt@kmda.gov.ua


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

34.  Підведення підсумків 

роботи Державного архіву 

м. Києва та архівних 

відділів районних у місті 

Києві державних 

адміністрацій за 9 місяців 

2019 року та планування 

завдань на 2020 рік 

Розширене засідання 

Колегії Державного 

архіву міста Києва 

Жовтень  

2019 року 

Начальники архівних 

відділів районних у місті 

Києві державних 

адміністрацій, дослідники, 

користувачі архівних 

послуг 

 

Ольга Гурік - 

головнийзберігачфондів, 

секретарКолегії Державного архіву 

м. Києва,  

тел.: (044) 4406296 

35.  ІІІ Київський дитячо-

юнацький форум «Менше 

18 - Ми можемо!» 

Форум Жовтень  

2019 року 

Учнівська молодь, батьки, 

освітяни 

Марія Кравчук – начальник  

відділу контрольно-аналітичної та 

організаційної роботи Департаменту 

освіти і науки, 

тел.: (044) 2790273; 

e-mail: mariiakravchuk@gmail.com 

36.  Опрацювання пропозицій 

проведення освітнього 

фестивалю управлінської 

майстерності «KyivEdFest» 

Зустріч з 

громадськістю 

Листопад 

 2019 року 

Освітяни, Батьки Світлана Бабінець - начальник 

відділу науки, прогнозування та 

аналізу цільових 

програмДепартаменту освіти і науки, 

тел.: (044) 2780041 

37.  Підсумкипроведеннязакупі

влісоціальнихпослуг за 

механізмомсоціальногозамо

влення у 2018 році 

Засідання  

за круглим столом 

 

Листопад  

2019 року 

Сім’ї/особи, які 

перебувають в складних 

життєвих обставинах 

Ольга Трубнікова- заступник 

директора Департаменту соціальної 

політики, 

тел.: (044) 4083974; 

e-mail: dsp@kmda.gov.ua 

38.  Проект Орієнтовного плану 

проведення консультацій з 

громадськістю на 2020 рік 

Електронні 

консультації 

Грудень 

2019 року 

Представники 

громадськості міста Києва, 

жителі міста Києва 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з  

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій,  

mailto:mariiakravchuk@gmail.com
mailto:dsp@kmda.gov.ua


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

тел.: (044) 2350780 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

39.  Підсумки діяльності 

органів самоорганізації 

населення столиці 

Конференція Грудень 

2019 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

Департаменту суспільних 

комунікацій, тел.: (044) 235 05 85 

dskvms@ukr.net 

40.  Визначення переможців 

Міського конкурсу 

«Громадська перспектива: 

прозора влада та активна 

громада»  

Засідання 

конкурсної комісії 

І квартал 

2019 року 

Інститути громадянського 

суспільства – учасники 

конкурсу 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з  

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 2350780 

e-mail:guvp_kmda@ukr.net 

41.  Про результати проведення 

національної кампанії з 

вибору лікаря первинної 

ланки «Лікар для кожної 

сім’ї» на виконання Закону 

України «Про державні 

фінансові гарантії 

медичного обслуговування 

населення» 

Засідання  

за круглим столом 

 

I квартал 

2019 року 

Медична спільнота, 

населення міста 

Управління лікувально-

профілактичної допомоги 

Департаментуохорониздоров’я, 

тел.: (044) 2840875; 

e-mail: admin@health.kiev.ua, 

doz_kyiv@ukr.net 

 

Наталія Вишневська - головний 

спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення управління з питань 

контрольно-аналітичної роботи та 

організаційного 

забезпеченняДепартаментуохорониз

доров’я 

тел.: (044) 2840878; 

mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:dskvms@ukr.net
mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:admin@health.kiev.ua
mailto:doz_kyiv@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

e-mail:dozpres@ukr.net 

42.  Результати реалізації у 2018 

році заходів міських 

цільових галузевих програм 

(Міська цільова програма 

протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2017-2021 

роки, Міська цільова 

програма протидії епідемії 

ВІЛ-інфекції на 2017-2021 

роки, Міська цільова 

програма «Здоров’я киян» 

на 2017-2019 роки) 

Електронні 

консультації 

I квартал 

2019 року 

Медична спільнота, 

населення міста 

Управління лікувально-

профілактичної допомоги 

Департаментуохорониздоров’я, 

тел.: (044) 2840875; 

e-mail: admin@health.kiev.ua, 

doz_kyiv@ukr.net 

 

Наталія Вишневська - головний 

спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення управління з питань 

контрольно-аналітичної роботи та 

організаційного 

забезпеченняДепартаментуохорониз

доров’я 

тел.: (044) 2840878; 

e-mail:dozpres@ukr.net 

43.  Стан впровадження 

ініціативи FAST TRACK 

CITIES (безперервного 

каскаду заходів з 

профілактики, догляду та 

лікування, спрямованої на 

протидію епідемії ВІЛ-

інфекції/СНІДу «90–90–

90») в м. Києві за 2018 та 1 

півріччя 2019 року 

Нарада ІІ квартал 

2019 року 

Медична спільнота, 

представники 

громадських організацій, 

населення міста 

Управління лікувально-

профілактичної допомоги 

Департаментуохорониздоров’я, 

тел.: (044) 2840875; 

e-mail: admin@health.kiev.ua, 

doz_kyiv@ukr.net 

 

Наталія Вишневська - головний 

спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення управління з питань 

контрольно-аналітичної роботи та 

mailto:dozpres@ukr.net
mailto:admin@health.kiev.ua
mailto:doz_kyiv@ukr.net
mailto:dozpres@ukr.net
mailto:admin@health.kiev.ua
mailto:doz_kyiv@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

організаційного 

забезпеченняДепартаментуохорониз

доров’я 

тел.: (044) 2840878; 

e-mail:dozpres@ukr.net 

44.  Заходи із забезпечення 

населення м. Києва 

паліативною допомогою. 

Обговорення шляхів 

удосконалення роботи у 

лікуванні та обслуговуванні 

важкохворих.   

Зустріч з 

громадськістю 

ІІ-ІІІ квартали 

2019 року 

Медики, представники 

громадськості 

 

 

 

Управління лікувально-

профілактичної допомоги, 

управління економіки Департаменту 

охорониздоров’я 

тел.: (044)2840875; 

e-mail:admin@health.kiev.uа, 

doz_kyiv@ukr.net 

 

спільно з Департаментом соціальної 

політикивиконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)та  

НМУ імені О.О. Богомольця  

 

Наталія Вишневська - головний 

спеціаліст взаємодії із ЗМІ 

тел.: (044) 2840878; 

 

e-mail:dozpres@ukr.net 

45.  Результати впровадження в 

м. Києва проекту «Лікар у 

Вашому домі» щодо 

створення умов для 

Нарада 

 

ІІІ квартал 

2019 року 

Громадськість: медики, 

населення, соціальні 

працівники, волонтери, 

студенти  НМУ імені О.О. 

Управління лікувально-

профілактичної допомоги 

Департаменту охорониздоров’я, 

(тел.: (044)2840875; 

mailto:dozpres@ukr.net
mailto:admin@health.kiev.u�
mailto:doz_kyiv@ukr.net
mailto:dozpres@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

реалізації конституційного 

права громадян, 

першочергово інвалідів І 

групи, дітей та осіб, які не 

здатні до 

самообслуговування та 

потребують постійної 

сторонньої допомоги, на 

соціальний захист та 

здоров’я шляхом 

забезпечення доступності 

отримання гарантованого 

якісного медичного 

обслуговування. Проблемні 

питання. 

Богомольця та медичних 

коледжів міста, інші 

зацікавлені особи, залучені 

до реалізації проекту 

 

e-mail:admin@health.kiev.uа, 

doz_kyiv@ukr.net 

спільно з Департаментом соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)та 

головами РДА 

 

Наталія Вишневська - головний 

спеціаліст взаємодії із ЗМІ 

тел.: (044) 2840878; 

e-mail:dozpres@ukr.net 

 

Олена Лукашевич - в.о. директора 

КНП «Київський міський центр 

громадського здоров’я» виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

тел.:(067) 4647333; 

e-mail: kyiv.public.health@gmail.com 

46.  Успішні практики 

реалізації громадських 

ініціатив 

Засідання 

конкурсної комісії 

ІІІ-ІV квартал 

2019 року 

 

Представники 

громадськості міста Києва 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з  

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 2350780 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

 

mailto:admin@health.kiev.u�
mailto:doz_kyiv@ukr.net
mailto:dozpres@ukr.net
mailto:kyiv.public.health@gmail.com
mailto:guvp_kmda@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

47.  Київський форум 

організацій громадянського 

суспільства 

Форум, зустріч з 

громадськістю 

IV квартал 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з  

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 2350780 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

48.  Діяльність консультативно-

дорадчого органу при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній адміністрації) 

(Координаційна рада з 

питань сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства) 

Засідання Щокварталу 

протягом 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства, жителі міста 

Києва 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з  

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 2350780 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

49.  Обговорення питання 

паспортизації вулиць 

Робоча зустріч І півріччя  

2019 року 

Жителі міста Києва Наталія Мулик– помічник директора 

комунального підприємства 

«Київські парки», 

тел.: (044) 221 60 71; 

e-mail: kyiv.rozvytoc@gmail.com 

50.  Обговорення питання 

актуальності та ініціювання 

внесення змін до Правил 

благоустрою міста Києва 

Робоча зустріч І півріччя  

2019 року 

Жителі міста Києва Наталія Мулик– помічник директора 

комунального підприємства 

«Київські парки», 

тел.: (044) 221 60 71; 

e-mail: kyiv.rozvytoc@gmail.com 

mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:kyiv.rozvytoc@gmail.com
mailto:kyiv.rozvytoc@gmail.com


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

51.  Обговорення проекту 

міської цільової програми 

«Сприяння розвитку 

громадянського суспільства 

у місті Києві на 2020-2022 

рр.» 

Електронні 

консультації 

ІІ півріччя 

2019 року 

Представники 

громадськості міста Києва, 

жителі міста Києва 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з  

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 2350780 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

52.  Мистецькі конкурси з 

визначення кращих 

культурно-мистецьких 

проектівдля реалізації яких, 

передбачено фінансування з 

бюджету  

м. Києва 

 

Засідання Художньої 

ради з розгляду 

культурно-

мистецьких 

проектів, електронні 

консультації 

Двічі на рік Діячі сфери 

культури,мистецтв та 

представники 

громадськості 

 

ЛюбовБоголій - заступник 

начальника управління – начальник 

відділу театрально-концертних та 

культурно-освітніх закладів 

управління мистецтв та культурно-

освітніх закладівДепартаменту 

культури 

тел.: (044) 2796259; 

е-mail:b.1.р@і.ua 

53.  Призначення  міських 

стипендій видатним діячам 

культури і мистецтва 

Засідання комісії 2019 рік Діячі сфери культури,               

мистецтв, 

представники 

громадськості 

ЛюбовБоголій - заступник 

начальника управління – начальник 

відділу театрально-концертних та 

культурно-освітніх закладів 

управління мистецтв та культурно-

освітніх закладівДепартаменту 

культури 

тел.: (044) 2796259; 

е-mail:b.1.р@і.ua 

mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:b.1.�@�.ua
mailto:b.1.�@�.ua


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

54.  Актуальні питання сфери  

охорони здоров’я 

Засідання за круглим 

столом, зустрічі з 

громадськістю з 

Громадською радою 

при виконавчому 

органі Київської 

міської ради 

(Київській міській 

державній 

адміністрації), з 

Київською міською 

тристоронньою 

соціально-

економічною радою, 

Київською міською 

профспілкою 

працівників охорони 

здоров’я, 

громадськими та 

благодійними 

організаціями міста 

2019 рік Медична спільнота та 

населення міста 

Управління лікувально-

профілактичної допомоги 

Департаментуохорониздоров’я, 

тел.: (044) 2840875; 

e-mail: admin@health.kiev.ua, 

doz_kyiv@ukr.net 

 

Наталія Вишневська - головний 

спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення управління з питань 

контрольно-аналітичної роботи та 

організаційного 

забезпеченняДепартаментуохорониз

доров’я 

тел.: (044) 2840878; 

e-mail:dozpres@ukr.net 

mailto:admin@health.kiev.ua
mailto:doz_kyiv@ukr.net
mailto:dozpres@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

55.  Діяльність консультативно-

дорадчого органу при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній адміністрації) 

(Президія Ради директорів 

підприємств, установ та 

організацій м. Києва) 

 

Засідання  2019 рік Керівники промислових 

підприємств та 

громадських організацій 

м. Києва 

Андрій Бородюк – головний 

спеціаліст відділу промисловості 

управління промисловості та 

інноваційної політикиДепартаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва,  

тел.: (044) 2892632 

 

 

56.  Діяльність консультативно-

дорадчого органу при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній адміністрації) 

(Розширена Рада 

директорів підприємств, 

установ та організацій м. 

Києва) 

Засідання 2019 рік Керівники промислових 

підприємств та 

громадських організацій 

м. Києва 

Андрій Бородюк – головний 

спеціаліст відділу промисловості 

управління промисловості та 

інноваційної політикиДепартаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва,  

тел.: (044) 2892632 

 



№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

57.  Обговорення шляхів 

розвитку інституту 

громадського здоров’я в 

рамках реформування 

системи охорони здоров’я 

м. Києва. 

Засідання  

за круглим столом 

 

2019 рік Медична спільнота та 

населення міста 

 

Управління лікувально-

профілактичної допомоги 

Департаментуохорониздоров’я,спіль

но з Департаментом соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)та 

головами РДА 

тел.: (044) 2840875; 

e-mail: admin@health.kiev.ua, 

doz_kyiv@ukr.net 

 

Наталія Вишневська - головний 

спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення управління з питань 

контрольно-аналітичної роботи та 

організаційного 

забезпеченняДепартаментуохорониз

доров’я 

тел.: (044) 2840878; 

e-mail:dozpres@ukr.net 

 

Олена Лукашевич - в.о. директора 

КНП «Київський міський центр 

громадського здоров’я» виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

тел.:(067) 4647333; 

e-mail: kyiv.public.health@gmail.com 

mailto:admin@health.kiev.ua
mailto:doz_kyiv@ukr.net
mailto:dozpres@ukr.net
mailto:kyiv.public.health@gmail.com


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

58.  Налагодження сфери 

публічних комунікацій 

через роботу 

реформованого КП «Центр 

публічної комунікації та 

інформації»  

Засідання за круглим 

столом 

Протягом 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства м. Києва 

Управління інформаційної політики 

та комунікаційДепартаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

59.  Актуальні питання у сфері  

споживчого ринку, 

торгівлі та провадження 

господарської діяльності 

Електронні 

консультації,засідан

ня за 

круглимстолом, 

наради, зустрічі з 

громадськістю 

Протягом 

2019 року 

Суб’єкти господарювання, 

жителі столиці 

Управління торгівлі та побуту 

Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва, 

тел.: (044) 2466632; 

e-mail: dprp@kievcity.gov.ua 

 

60.  Надання роз’яснень щодо 

виконання рішення 

Київської міської ради від 

27.09.2018 № 1529/5593 

«Про встановлення 

обмеження продажу пива 

(крім безалкогольного) 

алкогольних, 

слабоалкогольних  напоїв, 

вин столових в м. Києві» 

Електронні 

консультації з 

громадськістю 

(обговорення на веб-

сайті органу 

виконавчої влади), 

публічні громадські 

обговорення, 

зустрічі (наради) 

Протягом 

2019 року 

Суб’єкти господарювання, 

жителі столиці 

Управління торгівлі та побуту 

Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва, 

тел.: (044) 2466632; 

e-mail: dprp@kievcity.gov.ua 

 

 

https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
https://kievcity.gov.ua/administratsija/struktura/departamenty/departament-suspilnykh-komunikatsij/upravlinnja-presy-ta-nformatsii
mailto:dskzmi@ukr.net
mailto:dprp@kievcity.gov.ua
mailto:dprp@kievcity.gov.ua


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

61.  Впровадженняенергоефект

ивних заходів  

у житловому фонді  

міста Києва  

 

Засідання за круглим 

столом, зустрічі, 

наради, 

інформаційні тури, 

конференції, форуми 

Протягом 

2019 року 

Громадськість міста Києва, 

міжнародні організації 

Управління розвитку житлово-

комунального господарства 

Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури, 

тел.: (044) 2793623; 

e-mail:zki.sip@ kievcity.gov.ua 

 

62.  Комунікативні заходи щодо 

підвищення рівня 

обізнаності громадян 

стосовно  профілактики 

захворювань 

Електронні 

консультації 

Протягом 

2019 року 

Населення та медична 

спільнота м. Києва 

Управління лікувально-

профілактичної допомоги 

Департаментуохорониздоров’я, 

тел.: (044) 2840875; 

e-mail: 

admin@health.kiev.ua,doz_kyiv@ukr.n

et 

 

Наталія Вишневська - головний 

спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення управління з питань 

контрольно-аналітичної роботи та 

організаційного 

забезпеченняДепартаментуохорониз

доров’я 

тел.: (044) 2840878; 

e-mail:dozpres@ukr.net 

63.  Розвиток 

професійноїкомпетентності

вчителів 

Інтернет-

конференції 

Протягом 

2019 року 

Освітяни Михайло Войцехівський - директор 

ІППО КУ імені Бориса Грінченка, 

тел.: (044) 5539983; 

e-mail:ippo@kmpu.edu.ua 

mailto:zki.sip@%20kievcity.gov.ua
mailto:admin@health.kiev.ua
mailto:doz_kyiv@ukr.net
mailto:doz_kyiv@ukr.net
mailto:doz_kyiv@ukr.net
mailto:dozpres@ukr.net
mailto:ippo@kmpu.edu.ua


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

64.  Відкритий відбір 

кандидатур на заміщення 

вакантних посад керівників 

закладів освіти  

Конкурс Протягом 

2019 року 

Освітяни, батьки Департаменту освіти і науки, 

тел.: (044) 2791446; 

e-mail:osvita@kievcity.gov.ua 

 

65.  Питання освіти Електронні 

консультації, 

громадські 

обговорення 

Протягом 

2019 року 

Освітяни, батьки Марія Кравчук – начальник  

відділу контрольно-аналітичної та 

організаційної роботи Департаменту 

освіти і науки, 

тел.: (044) 2790273,  

(044) 2791446; 

e-mail: mariiakravchuk@gmail.com, 

osvita@kievcity.gov.ua 

66.  Стан харчування в закладах 

освіти 

Анкетування, 

зустріч з 

громадськістю 

Протягом 

2019 року 

Батькиучнів КНП«Освітня агенція міста Києва», 

тел.: (044)5201700; 

e-mail: monitoring.kyiv@gmail.com 

 

67.  Інноваційніформироботи 

з учнівськоюмолоддю. 

Відкритість та доступність  

в співпраці 

зКиївськоюМалоюакадеміє

ю наук 

 

Засідання за круглим 

столом«Онлайн-

анкетування» 

 

Електронні 

консультації 

Протягом 

2019 року 

Батькиучнів КНП«Освітня агенція міста Києва», 

тел.: (044)5201700; 

e-mail: monitoring.kyiv@gmail.com 

 

mailto:osvita@kievcity.gov.ua
mailto:mariiakravchuk@gmail.com
mailto:osvita@kievcity.gov.ua
mailto:monitoring.kyiv@gmail.com
mailto:monitoring.kyiv@gmail.com


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

68.  Концепція просторового 

розвитку м. Києва 

Публічні 

обговорення, 

вивчення 

громадської думки, 

воркшоп 

Протягом 

2019 року 

Кияни та жителі столиці Комунальне підприємство 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) «Київський 

центр розвитку міського 

середовища» 

тел.: (044)278 80 65, (044) 278 78 77, 

(044)221 60 70 

e-mail: kyiv.rozvytoc@gmail.com 

69.  Проведення районних 

форумів організацій 

громадянського суспільства 

Форум, зустріч з 

громадськістю 

Протягом 

2019 року 

Організації 

громадянського 

суспільства 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з  

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 2350780 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

70.  Конкурс щодо визначення 

проектів організацій 

громадянського суспільства 

для реалізації яких 

надаються бюджетні кошти 

«Громадська перспектива: 

прозоравлада та активна 

громада» 

Засідання 

оргкомітету, зустрічі 

з громадськістю 

Протягом 

2019 року 

Організаціїгромадянського

суспільстваміста Києва 

Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з  

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 2350780 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

mailto:kyiv.rozvytoc@gmail.com
mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:guvp_kmda@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

71.  Діяльність консультативно-

дорадчого органу при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній адміністрації) 

(Громадська рада) 

Засідання Протягом 

2019 року 

Жителі міста Києва Управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з  

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій,  

тел.: (044) 2350780 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

72.  Соціально-правовий захист 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

Тематичні зустрічі Протягом 

2019 року 

Родини, які виховують 

дітей даної категорії та 

родини, які бажають взяти 

на виховання дитину - 

сироту 

Служба у справах дітей та сім’ї міста 

Києва, 

тел.: (044) 4840525; 

e-mail: ssd@kievcity.gov.ua 

 

73.  Державна політика в сфері 

захисту прав дітей та сімей 

з дітьми 

Електронні 

консультації 

Протягом 

2019 року 

Мешканці м. Києва Служба у справах дітей та сім’ї міста 

Києва, 

тел.: (044) 4840525; 

e-mail: ssd@kievcity.gov.ua 

mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:ssd@kievcity.gov.ua
mailto:ssd@kievcity.gov.ua


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

74.  Обговорення основних 

етапів виконання робіт з 

реконструкції та 

благоустрою наступних 

об’єктів: 

- парк «Кіото» у 

Деснянському 

районі 

- Труханів о. у 

Дніпровському 

районі 

- парк «Юність» у 

Святошинському 

районі 

- Наводницький парк 

- парк «Нивки» та 

парк імені Пушкіна 

у Шевченківському 

- районі 

 

Робочі зустрічі, 

наради 

Протягом 

2019 року 

Представники 

громадськості, 

представники структурних 

підрозділів КМДА 

 (КО «Київзеленбуд», 

 КК «Київавтодор») 

Наталія Мулик– помічник директора 

комунального підприємства 

«Київські парки», 

тел.: (044) 221 60 71; 

e-mail: kyiv.rozvytoc@gmail.com 

 

mailto:kyiv.rozvytoc@gmail.com


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

75.  Обговорення основних 

етапів виконання робіт з 

реконструкції та 

благоустрою наступних 

об’єктів: 

- парк «Кіото»  

у Деснянському 

районі 

- ландшафтний парк 

та парк з бюветним 

комплексом на вул. 

Кадетський гай  

у Солом’янському 

районі 

- Венеціанський о.  

у Дніпровському 

районі 

- Набережна 

Лівобережжя 

у Дніпровському 

районі 

 

Робочі зустрічі, 

наради 

Протягом 

2019 року 

Представники 

громадськості, 

представники структурних 

підрозділів КМДА  

(КО «Київзеленбуд», 

 КК «Київавтодор») 

Наталія Мулик– помічник директора 

комунального підприємства 

«Київські парки», 

тел.: (044) 221 60 71; 

e-mail: kyiv.rozvytoc@gmail.com 

 

 

mailto:kyiv.rozvytoc@gmail.com


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

76.  Міська цільова програма 

«Соціальне партнерство» на 

2019-2021 роки  

 

 

Засідання 

Конкурсної комісії з 

відбору громадських 

організацій 

для надання 

фінансової 

підтримки з 

бюджету міста Києва 

 

По мірі прийняття 

міської цільової 

програми 

«Соціальне 

партнерство» на 

2019-2021 роки 

Громадські організації Ірина Южаніна - Начальник 

управління з гендерних питань та 

взаємодії з громадськими 

організаціями інвалідів, ветеранів 

війни та праці Департаменту 

соціальної політики, 

тел.: (096) 782 07 67 

e-mail: upr_jiv@ukr.net 

 

 

77.  Для розгляду наукових 

рекомендацій та пропозицій 

щодо розроблення 

основних напрямів 

розвитку, з метою 

погодженого вирішення 

питань щодо охорони 

культурної спадщини на 

території міста Києва та 

дотримання законодавства 

України і міжнародних 

нормативних актів у сфері 

охорони культурної 

спадщини 

Засідання 

Консультативної 

ради з питань 

охорони культурної 

спадщини (створена 

відповідно до статті 

7 Закону України 

«Про охорону 

культурної 

спадщини») 

Протягом 

2019 року 

(засідання 

проводяться за 

умовинадходженн

я документів на 

розгляд, з питань, 

що потребують 

залучення членів 

громадських 

організацій та 

активістів) 

Проведення 

моніторингу,аналіз 

реалізації містобудівної 

документації, оцінки та 

прогнозу стану і змін 

об’єктів культурної 

спадщини, 

містобудування, які 

проводяться до вимог 

містобудівної 

документації та 

спрямовані на 

забезпечення сталого 

розвитку територій з 

урахуванням державних і 

громадських інтересів 

 

Відділ з питань розгляду проектної 

документації управління обліку та 

збереження об’єктів культурної 

спадщини Департаменту охорони 

культурної спадщини, 

тел.: (044)4259238 

mailto:upr_jiv@ukr.net


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

78.  Реєстраціядітей у 

системіелектронногозапису 

до 

дошкільнихнавчальнихзакл

адівкомунальноїформивлас

ності 

Громадськіобговоре

ння, 

електронніконсульта

ції 

Протягом  

2019 року, за 

необхідністю 

 

Батьки дітей 

дошкільноговіку 

Тетяна Жиліна– начальник відділу 

дошкільної освіти Департаменту 

освіти і науки  

тел.: (044) 2793378; 

e-mail: tjilina@gmail.com 

 

79.  Проведення перших 

виставок на території 

Київської міської галереї 

мистецтв «Лавра» 

Засідання постійно 

діючої комісії з 

відбору творів 

київських 

художників та 

майстрів народного 

мистецтва для 

проведення 

персональних 

виставок 

 

 

Проведення 

засіданняу разі 

необхідності 

Діячі сфери культури,               

мистецтв, 

представники 

громадськості 

ЛюбовБоголій - заступник 

начальника управління – начальник 

відділу театрально-концертних та 

культурно-освітніх закладів 

управління мистецтв та культурно-

освітніх закладівДепартаменту 

культури 

тел.: (044) 2796259; 

е-mail:b.1.р@і.ua 

80.  Призначення довічних 

міських стипендій 

видатним діячам культури і 

мистецтва 

Засідання комісії по 

призначенню 

довічних міських 

стипендій 

 

Проведення 

засіданняу разі 

необхідності 

Діячі сфери культури,               

мистецтв, представники 

громадськості 

 

ЛюбовБоголій - заступник 

начальника управління – начальник 

відділу театрально-концертних та 

культурно-освітніх закладів 

управління мистецтв та культурно-

освітніх закладівДепартаменту 

культури 

тел.: (044) 2796259; 

е-mail:b.1.р@і.ua 

mailto:tjilina@gmail.com
mailto:b.1.�@�.ua
mailto:b.1.�@�.ua


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

81.  Проекти розпоряджень 

щодо встановлення цін і 

тарифів, які підлягають 

державному регулюванню 

 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2019 року, у разі 

необхідності 

 

Населення, суб’єкти 

господарювання 

Бойко І.П. – заступник начальника 

управління цінової політики,  

тел. (044) 5299553; 

e-mail: boiko-i@guekmda.gov.ua 

 

82.  Проекти рішень Київської 

міської ради про 

найменування/ 

перейменування вулиць 

міста Києва 

Електронні 

консультації 

Постійно 

протягом  

2019 року   

(при надходженні 

пропозицій щодо 

перейменування) 

Жителі міста Києва Ярослав Шибанов - начальник 

відділу з суспільно-політичних 

питань Департаменту суспільних 

комунікацій 

тел.: (044) 235 05 65 

83.  Актуальні питання 

підприємництва 

Наради з 

громадськістю 

Протягом 

2019 року 

(за потребою) 

Підприємці, представники 

громадських організацій 

підприємців 

Управління регуляторної політики та 

підприємництва Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва, 

тел.: (044) 235-71-18 

mailto:boiko-i@guekmda.gov.ua


№ 
Питанняабо проект 

нормативно-правового акта 

Захід, 

щопроводитиметьсяу 

рамках консультацій  

з громадськістю 

Строкпроведенняк

онсультацій 

Соціальнігрупинаселення 

та заінтересованісторони, 

на 

якіпоширюватиметьсядіярі

шення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактнідані особи/структурного 

підрозділу, відповідального  

за проведенняконсультацій 

 (телефон, e-mail) 

84.  Організація та проведення 

заходів до 

Всесвітніх/Всеукраїнських 

днів, присвячених охороні 

здоров’я за участю 

громадських організацій, 

які опікуються питаннями 

охорони здоров’я, та 

профільних лікарських 

об’єднань 

Конференції, відео 

конференції, вуличні 

інформаційно-

оздоровчі акції, дні 

відкритих дверей, 

засідання за круглим 

столом тощо 

Протягом 2019 

року за офіційно 

установленими 

датами 

 

Медики, громадські 

організації,  населення м. 

Києва 

Управління лікувально-

профілактичної допомоги 

Департаментуохорониздоров’я, 

тел.: (044) 2840875; 

e-mail: admin@health.kiev.ua, 

doz_kyiv@ukr.net 

 

Наталія Вишневська - головний 

спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення управління з питань 

контрольно-аналітичної роботи та 

організаційного 

забезпеченняДепартаментуохорониз

доров’я 

тел.: (044) 2840878; 

e-mail:dozpres@ukr.net 

 

mailto:admin@health.kiev.ua
mailto:doz_kyiv@ukr.net
mailto:dozpres@ukr.net

