
 

ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю за 2018 рік 

№ Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені згідно з 

орієнтовним планом 

на 2017 рік 

Перелік 

консультацій з 

громадськістю, 

які були включені 

до орієнтовного 

плану 

на 2018 рік, але не 

були проведені 

Перелік консультацій з 

громадськістю, які були 

проведені, але 

не включені до  

орієнтовного плану 

на 2018 рік 

Дата проведення 

консультацій 

Електронне посилання 

1 2 3 4 5 6 

Департамент суспільних комунікацій 

1.    Засідання щодо розробки 

Концепції Комунікативної 

стратегії м. Києва 

Протягом 

2018 року 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

2.  Обговорення щодо 

реформування газети 

«Вечірній Київ» 

  Щотижнево  https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

3.    Пілотна Академія 

громадської участі, 

спрямована на спільне 

навчання представників 

міської влади та 

громадських організацій  

18.01.2018 – 

19.01.2018 

https://kyivcity.gov.ua/news/akademiy

a_gromadsko_uchasti_stala_novoyu_p

latformoyu_dlya_neformalno_vzayem

odi_derzhsluzhbovtsiv_i_aktivistiv_sto

litsi.html 

 

4.    Засідання щодо 

підготовки та відзначення 

Дня Європи в місті Києві 

у 2018 році 

25.01.2018 

30.01.2018 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

5.  Обговорення плану 

закупівель для виконання 

завдань програми «Київ 

інформаційний» 

 

  01.01.2018-

31.01.2018 

 

13.09.2018 

 

24.09.2018 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3730.

html 

 

https://1551.gov.ua/gallery/73.html?fb

clid=IwAR1fSdNCLyEFKL1pSQiv8q

rVrv0X132gOcaOkdTUJ5iyuNDzGL

https://kyivcity.gov.ua/news/akademiya_gromadsko_uchasti_stala_novoyu_platformoyu_dlya_neformalno_vzayemodi_derzhsluzhbovtsiv_i_aktivistiv_stolitsi.html
https://kyivcity.gov.ua/news/akademiya_gromadsko_uchasti_stala_novoyu_platformoyu_dlya_neformalno_vzayemodi_derzhsluzhbovtsiv_i_aktivistiv_stolitsi.html
https://kyivcity.gov.ua/news/akademiya_gromadsko_uchasti_stala_novoyu_platformoyu_dlya_neformalno_vzayemodi_derzhsluzhbovtsiv_i_aktivistiv_stolitsi.html
https://kyivcity.gov.ua/news/akademiya_gromadsko_uchasti_stala_novoyu_platformoyu_dlya_neformalno_vzayemodi_derzhsluzhbovtsiv_i_aktivistiv_stolitsi.html
https://kyivcity.gov.ua/news/akademiya_gromadsko_uchasti_stala_novoyu_platformoyu_dlya_neformalno_vzayemodi_derzhsluzhbovtsiv_i_aktivistiv_stolitsi.html
https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3730.html
https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3730.html
https://1551.gov.ua/gallery/73.html?fbclid=IwAR1fSdNCLyEFKL1pSQiv8qrVrv0X132gOcaOkdTUJ5iyuNDzGLTI1rUizVY
https://1551.gov.ua/gallery/73.html?fbclid=IwAR1fSdNCLyEFKL1pSQiv8qrVrv0X132gOcaOkdTUJ5iyuNDzGLTI1rUizVY
https://1551.gov.ua/gallery/73.html?fbclid=IwAR1fSdNCLyEFKL1pSQiv8qrVrv0X132gOcaOkdTUJ5iyuNDzGLTI1rUizVY


 

 

01.05.2018-

31.12.2018 

 

TI1rUizVY 

 

6.  Публічна дискусія щодо 

інформаційної кампанії з 

національно-патріотичного 

виховання: («Крути 1918. 

Захист») 

  01.01.2018-

31.01.2018 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

7.    Проведення 

соціологічного 

дослідження з вивчення 

думки жителів України, 

жителів міст, сіл та селищ 

– учасників проекту та 

депутатів міст, сіл та 

селищ – учасників 

проекту, що проводилось 

компанією «Оперативна 

соціологія» в рамках 

проекту «Партисипативна 

демократія та 

обґрунтовані рішення на 

місцевому рівні в Україні» 

05.02.2018 https://old.kyivcity.gov.ua/content/vyv

chennya-gromadskoi-dumky.html 

8.  Обговорення нового 

Положення про Видавничу 

раду при Департаменті 

суспільних комунікацій та 

нового складу Видавничої 

ради 

  01.01.2018-

13.02.2018 

https://old.kyivcity.gov.ua/done_img/f/

%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%

B0%D0%B7%D0%94%D0%A1%D0

%9A-15-13022018.pdf 

 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/content/pol

ozhennya-pro-vydavnychu-radu.html 

 

 

9.  Засідання круглого столу 

«Європейському місту -

сучасний Статут 

  14.02.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

https://old.kyivcity.gov.ua/content/vyvchennya-gromadskoi-dumky.html
https://old.kyivcity.gov.ua/content/vyvchennya-gromadskoi-dumky.html
https://old.kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%94%D0%A1%D0%9A-15-13022018.pdf
https://old.kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%94%D0%A1%D0%9A-15-13022018.pdf
https://old.kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%94%D0%A1%D0%9A-15-13022018.pdf
https://old.kyivcity.gov.ua/done_img/f/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%94%D0%A1%D0%9A-15-13022018.pdf
https://dsk.kyivcity.gov.ua/content/polozhennya-pro-vydavnychu-radu.html
https://dsk.kyivcity.gov.ua/content/polozhennya-pro-vydavnychu-radu.html


 

територіальної громади» 

10.  Засідання Координаційної 

ради з питань сприяння 

розвитку громадянського 

суспільства при виконавчому 

органі Київської міської ради 

(Київській міській державній 

адміністрації)  

  15.02.2018 https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/5

/21/Plan_zakhodiv_2018.PDF 

 

11.  Публічне обговорення 

інформаційної кампанії 

«Декомунізація: нові імена 

увічнені у назвах вулиць» 

 

 

  01.01.2018-

28.02.2018 

 

20.12.2018  

 

01.05.2018‒ 

31.12.2018 

 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3833.

html 

 

12.  Публічне обговорення 

інформаційної кампанії 

«Протидія та запобігання 

корупції у столиці» 

  01.01.2018-

28.02.2018 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/  

13.  Засідання Організаційного  

комітету з підготовки та 

проведення у 2018 

році Київського Форуму 

організацій громадянського  

суспільства 

  02.03.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

14.  Засідання консультативно-

дорадчого органу при 

Київській міській державній 

адміністрації (Громадської 

ради) 

  05.03.2018 

30.03.2018 

27.04.2018 

31.05.2018 

26.06.2018 

18.10.2018 

27.12.2018 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

15.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

  18.01.2018 - 

18.03.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/5/21/Plan_zakhodiv_2018.PDF
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/5/21/Plan_zakhodiv_2018.PDF
https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3833.html
https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3833.html
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

ради «Про присвоєння 

скверу на розі вулиць 

Сурикова та 

Повітрофлотського 

проспекту у Солом’янському 

районі ім’я Бориса Нємцова» 

16.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Толстого у 

Деснянському районі міста 

Києва на вулицю 

Володимира Беца» 

  18.01.2018 - 

18.03.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

17.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Івана Кудрі у 

Печерському районі міста 

Києва на вулицю Дмитра 

Донцова» 

  18.01.2018 - 

18.03.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

18.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Механізаторів у 

Солом’янському районі міста 

Києва на вулицю Максима 

Шаповала» 

  18.01.2018 - 

18.03.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

19.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

площі Льва Толстого у 

Шевченківському районі 

  18.01.2018 - 

18.03.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

міста Києва на площу Євгена 

Чикаленка» 

20.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

площі Новоросійська у 

Дніпровському районі міста 

Києва на площу 

Чернігівську» 

  18.01.2018 - 

18.03.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

21.  Зустріч заступника голови 

Київської міської державної 

адміністрації з питань 

організації ефективної 

взаємодії структурних 

підрозділів виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації), з 

Громадською радою при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській державній 

адміністрації) 

  22.03.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

22.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння назви 

провулку, який пролягає від 

вулиці Митрополита 

Володимира Сабодана, у 

Деснянському районі назви 

«провулок Ковтунівський» 

  24.01.2018 - 

24.03.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

23.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

  24.01.2018 - 

24.03.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

ради «Про найменування 

скверу на вулиці Василя 

Порика між будинками 7-9 у 

Подільському районі - 

«Виноградар» (Пропозиція 

№2)» 

24.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

скверу на вулиці Василя 

Порика між будинками 7-9 у 

Подільському районі імені 

Кузьми Скрябіна 

(Пропозиція №1)» 

  24.01.2018 - 

24.03.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

25.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

скверу біля площі Петра 

Кривоноса, де розташований 

Паровоз – пам’ятник, назви 

Залізничний» 

  24.01.2018 - 

24.03.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

26.  Презентація проекту Статуту 

територіальної громади міста 

Києва 

  30.03.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

27.    Продовження 

інформаційної кампанії 

«Київ україномовний 

2020» 

 

01.02.2018-

31.03.2018 

 

05.06.2018 

 

21.02.2018  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

presshall/2473366-literaturna-premia-

kraini-koronacia-slova-transformuetsa-

u-najgrandioznisij-proekt.html 

 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3123.

html 

28.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2473366-literaturna-premia-kraini-koronacia-slova-transformuetsa-u-najgrandioznisij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2473366-literaturna-premia-kraini-koronacia-slova-transformuetsa-u-najgrandioznisij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2473366-literaturna-premia-kraini-koronacia-slova-transformuetsa-u-najgrandioznisij-proekt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2473366-literaturna-premia-kraini-koronacia-slova-transformuetsa-u-najgrandioznisij-proekt.html
https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3123.html
https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3123.html
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12967 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Родини 

Кістяківських» 

29.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12966 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Сім’ї Холодних» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

30.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

провулку Проектний 13109 у 

Голосіївському районі назви 

«провулок Юрівський» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

31.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12968 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Володимира 

Горовиця» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

32.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12969у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Олени Апанович» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

33.  Проект рішення Київської 

міської ради «Про 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

присвоєння вулиці 

Проектній 12971 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Братів Шеметів» 

34.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12970 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Атени Пашко» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

35.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12972 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Архітектора 

Дяченка» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

36.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13107 у 

Голосіївському районі назви 

Бульвар Тадея Рильського» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

37.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12974 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Костя Гуслистого» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

38.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12973 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Юрія Немирича» 

39.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13108 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Соломії Павличко» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

40.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13110 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Валер’яна 

Підмогильного» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

41.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12967 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Родини 

Кістяківських» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

42.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12966 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Сім’ї Холодних» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

43.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

провулку Проектний 13109 у 

Голосіївському районі назви 

«провулок Юрівський» 

44.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12968 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Володимира 

Горовиця» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

45.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12969у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Олени Апанович» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

46.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12971 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Братів Шеметів» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

47.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12970 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Атени Пашко» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

48.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12972 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Архітектора 

Дяченка» 

49.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13107 у 

Голосіївському районі назви 

Бульвар Тадея Рильського» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

50.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12974 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Костя Гуслистого» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

51.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12973 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Юрія Немирича» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

52.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13108 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Соломії Павличко» 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

53.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

  02.02.2018 – 

02.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13110 у 

Голосіївському районі назви 

вулиця Валер’яна 

Підмогильного» 

54.  Засідання Видавничої ради 

при Департаменті суспільних 

комунікацій 

  05.04.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

 

55.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Весняна у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Професора Делоне» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

56.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Калинова у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Олександра Богомазова» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

57.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Колоскова у Солом’янському 

районі назви вулиця Антіна 

Ждановича» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

58.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Крейсера «Аврора» у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Ганни Арендт» 

59.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

провулку з проектною 

назвою Крейсера «Аврора» у 

Солом’янському районі 

назви провулок Степана 

Ерастова» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

60.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Межова у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Скіфська» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

61.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12975 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Дмитра 

Григоровича» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

62.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Нова у Солом’янському 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

районі назви вулиця 

Сильвестра Косова» 

63.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

провулку Проектний 12977 у 

Солом’янському районі 

назви «провулок 

Сарматський» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

64.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12978 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Архипа 

Люльки» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

65.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12976 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Сергія 

Висоцького» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

66.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13058 у 

Солом’янському районі міста 

Києва назви вулиця Ніла 

Хасевича» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

67.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13057 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Михайла 

Лучкая» 

68.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13023 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Кирила 

Гвоздика» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

69.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13017 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Пилипа 

Коновала» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

70.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Пшенична у Солом’янському 

районі назви вулиця Ґренджі-

Донського» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

71.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13111 у 

Солом’янському районі міста 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

Києва назви вулиця Федора 

Андерса» 

72.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13106 у 

Солом’янському районі міста 

Києва назви вулиця Сергія 

Шишка» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

73.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Соснова у Солом’янському 

районі назви вулиця Василя 

Седляра» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

74.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Яблунева у Солом’янському 

районі назви вулиця Івана 

Білика» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

75.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Ягідна у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Генерала Павленка» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

76.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

провулку з проектною 

назвою Ягідний у 

Солом’янському районі 

назви провулок Марусі 

Чурай» 

77.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Янтарна у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Михайла Дерегуса» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

78.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

провулку Радянський у 

Солом’янському районі на 

провулок Костянтина 

Михальчука» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

79.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Весняна у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Професора Делоне» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

80.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

Калинова у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Олександра Богомазова» 

81.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Колоскова у Солом’янському 

районі назви вулиця Антіна 

Ждановича» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

82.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Крейсера «Аврора» у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Ганни Арендт» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

83.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

провулку з проектною 

назвою Крейсера «Аврора» у 

Солом’янському районі 

назви провулок Степана 

Ерастова» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

84.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Межова у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Скіфська» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

85.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12975 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Дмитра 

Григоровича» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

86.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Нова у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Сильвестра Косова» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

87.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

провулку Проектний 12977 у 

Солом’янському районі 

назви «провулок 

Сарматський» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

88.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 12978 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Архипа 

Люльки» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

89.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

вулиці Проектній 12976 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Сергія 

Висоцького» 

90.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13058 у 

Солом’янському районі міста 

Києва назви вулиця Ніла 

Хасевича» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

91.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13057 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Михайла 

Лучкая» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

92.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13023 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Кирила 

Гвоздика» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

93.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13017 у 

Солом’янському районі 

назви вулиця Пилипа 

Коновала» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

94.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Пшенична у Солом’янському 

районі назви вулиця Ґренджі-

Донського» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

95.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13111 у 

Солом’янському районі міста 

Києва назви вулиця Федора 

Андерса» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

96.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13106 у 

Солом’янському районі міста 

Києва назви вулиця Сергія 

Шишка» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

97.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Соснова у Солом’янському 

районі назви вулиця Василя 

Седляра» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

98.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

вулиці з проектною назвою 

Яблунева у Солом’янському 

районі назви вулиця Івана 

Білика» 

99.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Ягідна у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Генерала Павленка» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

100.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

провулку з проектною 

назвою Ягідний у 

Солом’янському районі 

назви провулок Марусі 

Чурай» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

101.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці з проектною назвою 

Янтарна у Солом’янському 

районі назви вулиця 

Михайла Дерегуса» 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

102.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

провулку Радянський у 

Солом’янському районі на 

провулок Костянтина 

  06.02.2018 – 

06.04.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

Михальчука» 

103.  ІІ Київський Форум 

організацій громадянського 

суспільства 

  27.04.2018 https://vechirniykiev.com.ua/news/ii-

kyivs-kyy-forum-hromadyans-koho-

suspil-stva-zibrav-drayveriv-zmin 

 

104.  Визначення тематики творів, 

які будуть видаватися за 

кошти міського бюджету у 

2018 році 

  01.03.2018-

30.04.2018 

https://dsk.kyivcity.gov.ua/content/per

elik-knyg-kyiv-informaciynyy-2016-

2018 

105.  Обговорення локацій для 

промоції Дня Києва ‒ 2018 

  01.04.2018-

30.04.2018 

 

30.05.2018 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

presshall/2467960-zrobleno-v-kievi-

vidkritta-vistavkiprezentacii-

promislovoi-produkcii-kiivskih-

virobnikiv.html 

 

106.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Саратовської у 

Шевченківському районі 

міста Києва на вулицю 

Героїв Базару 

  12.03.2018 – 

12.05.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

107.  Засідання за круглим столом 

щодо проведення міського 

конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого 

самоврядування 

  12.06.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

108.  Засідання конкурсної комісії 

щодо визначення кращих 

практик Громадського 

бюджету столиці 

  26.06.2018 https://gb.kyivcity.gov.ua/news/show/y

ak-stvoriti-uspishniy-proekt-u-ramkah-

gromadskogo-byudzhetu 

 

109.  Засідання за круглим столом 

на тему:  «Особливості 

здійснення закупівельних 

процедур через електронну 

  12.07.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

https://vechirniykiev.com.ua/news/ii-kyivs-kyy-forum-hromadyans-koho-suspil-stva-zibrav-drayveriv-zmin
https://vechirniykiev.com.ua/news/ii-kyivs-kyy-forum-hromadyans-koho-suspil-stva-zibrav-drayveriv-zmin
https://vechirniykiev.com.ua/news/ii-kyivs-kyy-forum-hromadyans-koho-suspil-stva-zibrav-drayveriv-zmin
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2467960-zrobleno-v-kievi-vidkritta-vistavkiprezentacii-promislovoi-produkcii-kiivskih-virobnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2467960-zrobleno-v-kievi-vidkritta-vistavkiprezentacii-promislovoi-produkcii-kiivskih-virobnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2467960-zrobleno-v-kievi-vidkritta-vistavkiprezentacii-promislovoi-produkcii-kiivskih-virobnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2467960-zrobleno-v-kievi-vidkritta-vistavkiprezentacii-promislovoi-produkcii-kiivskih-virobnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2467960-zrobleno-v-kievi-vidkritta-vistavkiprezentacii-promislovoi-produkcii-kiivskih-virobnikiv.html
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://gb.kyivcity.gov.ua/news/show/yak-stvoriti-uspishniy-proekt-u-ramkah-gromadskogo-byudzhetu
https://gb.kyivcity.gov.ua/news/show/yak-stvoriti-uspishniy-proekt-u-ramkah-gromadskogo-byudzhetu
https://gb.kyivcity.gov.ua/news/show/yak-stvoriti-uspishniy-proekt-u-ramkah-gromadskogo-byudzhetu


 

систему РroZorro» 

110.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13113 у 

Дарницькому районі назви 

«вулиця Мілени Рудницької» 

  15.05.2018 – 

15.07.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

111.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння парку 

по вулиці Вінницькій назви 

Парк захисників України» 

  15.05.2018 – 

15.07.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

112.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Виборзької у 

Солом’янському районі на 

вулицю Олекси Тихого» 

  15.05.2018 – 

15.07.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

113.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Димитрова у 

Деснянському районі на 

вулицю Никифора 

Дровняка» 

  15.05.2018 – 

15.07.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

114.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Івана Шевцова у 

Шевченківському районі на 

  15.05.2018 – 

15.07.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

вулицю Василя Макуха 

115.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Миколи Кузнєцова у 

Святошинському районі на 

вулицю Олеся Бабія» 

  15.05.2018 – 

15.07.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

116.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Народного ополчення 

у Солом’янському районі на 

вулицю Святослава 

Хороброго» 

  15.05.2018 – 

15.07.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

117.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Челябинської у 

Дніпровському районі на 

вулицю Любомира Гузара 

(пропозиція 1)» 

  15.05.2018 – 

15.07.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

118.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

проспекту Космонавта 

Комарова у Солом’янському 

районі на проспект 

Любомира Гузара 

(пропозиція 2)» 

  15.05.2018 – 

15.07.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

119.  Проведення електронних   15.05.2018 – https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

площі Героїв Великої 

Вітчизняної війни у 

Печерському районі міста 

Києва на площу Героїв 

Другої світової війни» 

15.07.2018 

120.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про присвоєння 

вулиці Проектній 13113 у 

Дарницькому районі назви 

«вулиця Мілени Рудницької» 

  15.05.2018 – 

15.07.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

121.  Засідання за круглим столом 

щодо реалізації медіа-

проектів до 27-ї річниці Дня 

незалежності України 

  15.08.2018 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-

presshall/2517513-do-27i-ricnici-dna-

nezaleznosti-ukraini-prezentacia-

komunikacijnih-proektiv.html 

 

122.  Засідання за круглим столом 

на тему: «Алгоритм 

створення органу 

самоорганізації населення» 

  06.09.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

123.    Засідання за круглим 

столом на тему: 

«Запобігання шахрайству 

під час публічного збору 

благодійних пожертв» 

09.10.2018  https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

124.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Іскрівської у 

Солом’янському районі на 

вулицю Джохара Дудаєва» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2517513-do-27i-ricnici-dna-nezaleznosti-ukraini-prezentacia-komunikacijnih-proektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2517513-do-27i-ricnici-dna-nezaleznosti-ukraini-prezentacia-komunikacijnih-proektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2517513-do-27i-ricnici-dna-nezaleznosti-ukraini-prezentacia-komunikacijnih-proektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2517513-do-27i-ricnici-dna-nezaleznosti-ukraini-prezentacia-komunikacijnih-proektiv.html
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

125.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про найменування 

вулиці Проектної 13119 у 

Шевченківському районі на 

честь Аміни Окуєвої» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

126.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Горького у 

Деснянському районі на 

вулицю Тодося Осмачки» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

127.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Малоземельної у 

Дарницькому районі на 

вулицю Алімпія Галика» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

128.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Маршала Гречка у 

Подільському районі на 

вулицю Івана Виговського» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

129.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Панельної у 

Дніпровському районі на 

вулицю Андрія Аболмасова» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

130.  Проведення електронних   10.08.2018 - https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулицю Подвойського у 

Шевченківському районі на 

вулицю Юрія Глушка» 

10.10.2018 

131.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Російської у 

Дарницькому районі на 

вулицю Юрія Литвинського» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

132.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про найменування 

вулиці Проектної 13112 у 

Дарницькому районі на честь 

Андрія Кизила» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

133.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про найменування 

вулиці Проектної 13114 у 

Дарницькому районі на честь 

Петра Радзіня» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

134.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Іскрівської у 

Солом’янському районі на 

вулицю Джохара Дудаєва» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

135.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

рішення Київської міської 

ради «Про найменування 

вулиці Проектної 13119 у 

Шевченківському районі на 

честь Аміни Окуєвої» 

136.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Горького у 

Деснянському районі на 

вулицю Тодося Осмачки» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

137.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Малоземельної у 

Дарницькому районі на 

вулицю Алімпія Галика» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

138.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Маршала Гречка у 

Подільському районі на 

вулицю Івана Виговського» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

139.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Панельної у 

Дніпровському районі на 

вулицю Андрія Аболмасова» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

140.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/


 

ради «Про перейменування 

вулицю Подвойського у 

Шевченківському районі на 

вулицю Юрія Глушка» 

141.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про перейменування 

вулиці Російської у 

Дарницькому районі на 

вулицю Юрія Литвинського» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

142.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проекту 

рішення Київської міської 

ради «Про найменування 

вулиці Проектної 13112 у 

Дарницькому районі на честь 

Андрія Кизила» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

143.  Проект рішення Київської 

міської ради «Про 

найменування вулиці 

Проектної 13114 у 

Дарницькому районі на честь 

Петра Радзіня» 

  10.08.2018 -

10.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 

144.  Засідання конкурсної комісії 

щодо визначення Успішних 

практик реалізації 

громадських ініціатив 

Змінено формат – 

переможців 

конкурсу обрано за 

пропозиціями 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій 

 

 17.10.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3772.

html 

 

145.  Зустріч з громадськістю 

щодо відзначення інститутів 

громадянського суспільства, 

що стали переможцями  

-  27.10.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3772.

html 

https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/
https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3772.html
https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/3772.html


 

відбору успішних практик 

реалізації громадських 

ініціатив у вирішенні питань 

місцевого значення 

146.    Районні тематичні секції 

ІІ Форуму громадських 

рад «Велика Столиця -

2019» проведені 

Громадською радою при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(КМДА) 

14.11.2018 

15.11.2018 

20.11.2018 

27.11.2018 

27.11.2018 

28.11.2018 

29.11.2018 

04.12.2018 

05.12.2018 

05.12.2018 

 

https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hro

madska_aktyvnist/hromadska_rada/inf

ormatsiya_pro_provedeni_zakhodi.htm

l 

 

147.  Конференція «Підсумки 

діяльності органів 

самоорганізації населення 

столиці» 

  07.12.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

148.  Проект Орієнтовного плану 

проведення консультацій з 

громадськістю у 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(КМДА) на 2019 рік 

  27.11.2018 -

11.12.2018 

https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/1

2/19/Orientovny_plan_konsultaciy_z_

hromadkistu_na_2019rik.pdf 

 

149.    ІІ Форум громадських рад 

«Велика столиця -2019» 

проведений Громадською 

радою при виконавчому 

органі Київської міської 

ради (КМДА) 

12.12.2018 https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hro

madska_aktyvnist/hromadska_rada/inf

ormatsiya_pro_provedeni_zakhodi/gro

madska_rada_na_ii_forumi_velika_sto

litsya__2019_prezentuvala_strategiyu_

podalshikh_diy.html 

150.  Обговорення підсумків 

міського конкурсу 

«Громадська перспектива: 

прозора влада та активна 

громада» 

  20.12.2018 https://dsk.kyivcity.gov.ua/ 

https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_rada/informatsiya_pro_provedeni_zakhodi.html
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_rada/informatsiya_pro_provedeni_zakhodi.html
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_rada/informatsiya_pro_provedeni_zakhodi.html
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_rada/informatsiya_pro_provedeni_zakhodi.html
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/12/19/Orientovny_plan_konsultaciy_z_hromadkistu_na_2019rik.pdf
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/12/19/Orientovny_plan_konsultaciy_z_hromadkistu_na_2019rik.pdf
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/12/19/Orientovny_plan_konsultaciy_z_hromadkistu_na_2019rik.pdf
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_rada/informatsiya_pro_provedeni_zakhodi/gromadska_rada_na_ii_forumi_velika_stolitsya__2019_prezentuvala_strategiyu_podalshikh_diy.html
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_rada/informatsiya_pro_provedeni_zakhodi/gromadska_rada_na_ii_forumi_velika_stolitsya__2019_prezentuvala_strategiyu_podalshikh_diy.html
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_rada/informatsiya_pro_provedeni_zakhodi/gromadska_rada_na_ii_forumi_velika_stolitsya__2019_prezentuvala_strategiyu_podalshikh_diy.html
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_rada/informatsiya_pro_provedeni_zakhodi/gromadska_rada_na_ii_forumi_velika_stolitsya__2019_prezentuvala_strategiyu_podalshikh_diy.html
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_rada/informatsiya_pro_provedeni_zakhodi/gromadska_rada_na_ii_forumi_velika_stolitsya__2019_prezentuvala_strategiyu_podalshikh_diy.html
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/hromadska_rada/informatsiya_pro_provedeni_zakhodi/gromadska_rada_na_ii_forumi_velika_stolitsya__2019_prezentuvala_strategiyu_podalshikh_diy.html


 

Департамент культури 
 

151.  Засідання Художньої ради з 

питань розгляду культурно-

мистецьких проектів при 

Департаменті культури 

  28.02.2018 

05.04.2018  

10.07.2018 

https://dk.kyivcity.gov.ua/ 

152.  Зустріч з громадськістю з 

нагоди Міжнародного дня 

театрів (вручення 

театральної премії «Київська 

пектораль»)  

  27.03.2018 https://dk.kyivcity.gov.ua/ 

153.  Засідання комісії по 

призначенню довічних 

міських стипендій видатним 

діячам культури і мистецтва 

  03.04.2018 

29.08.2018 

https://dk.kyivcity.gov.ua/ 

154.  Зустріч з громадськістю з 

нагоди Міжнародного дня 

музеїв 

  18.05.2018 https://dk.kyivcity.gov.ua/ 

155.  Зустріч з громадськістю з 

нагоди вручення Мистецької 

премії «Київ» у рамках 

святкування Дня Києва 

  23.05.2018 https://dk.kyivcity.gov.ua/ 

156.  Зустріч з громадськістю з 

нагоди Всеукраїнського дня 

бібліотек 

  27.09.2018 https://dk.kyivcity.gov.ua/ 

157.  Засідання постійно діючої 

комісії з відбору творів 

київських художників та 

майстрів народного 

мистецтва для проведення 

перших персональних 

виставок 

  04.10.2018  

30.10.2018  

 

https://dk.kyivcity.gov.ua/ 

158.  Зустріч з громадськістю з 

нагоди Всеукраїнського дня 

працівників культури та 

майстрів народного 

  09.11.2018 

 

https://dk.kyivcity.gov.ua/ 



 

мистецтва 

159.  Засідання комісії по 

призначенню щорічних 

міських стипендій видатним 

діячам культури і мистецтва 

  27.11.2018 https://dk.kyivcity.gov.ua/ 

Департамент охорони культурної спадщини 

160.  Засідання Консультативної 

ради з питань охорони 

культурної спадщини 

Департаменту культури 

Засідання 

проводяться за 

умови 

надходження 

документів на 

розгляд, з питань, 

що потребують 

залучення членів 

громадських 

організацій та 

активістів. 

 25.01.2018 

01.02.2018 

15.02.2018 

01.03.2018 

22.03.2018 

05.04.2018 

19.04.2018 

17.05.2018 

24.05.2018 

31.05.2018 

11.06.2018 

21.06.2018 

17.07.2018 

19.07.2018 

02.08.2018 

16.08.2018 

30.08.2018 

13.09.2018 

11.10.2018 

01.11.2018 

http://www.guoks.gov.ua/ 

161.  Засідання президії 

Консультативної ради 

  27.02.2018 http://www.guoks.gov.ua/ 

Департамент освіти і науки 

162.  Відкритий відбір кандидатур 

на заміщення вакантних 

посад керівників закладів 

освіти 

  Протягом 

2018 року 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/kon

kursy-na-zamishchennya-vakantnyh-

posad.html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7755.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7839.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/konkursy-na-zamishchennya-vakantnyh-posad.html
https://don.kyivcity.gov.ua/content/konkursy-na-zamishchennya-vakantnyh-posad.html
https://don.kyivcity.gov.ua/content/konkursy-na-zamishchennya-vakantnyh-posad.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7755.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7755.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7839.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7839.html


 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7875.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7874.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7872.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7867.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7861.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7927.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7986.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7989.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7990.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8050.

html 

163.  Реєстрація дітей у системі 

електронного запису до 

закладів дошкільної освіти 

комунальної форми 

власності 

  Протягом  

2018 року 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/zap

ys-do-dytyachogo-sadka.html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8119.

html 

164.    Засідання Колегії 

Київської міської 

державної адміністрації. 

Питання організації 

харчування в закладах 

освіти 

 

21.01.2018  https://don.kyivcity.gov.ua/news/7223.

html 

 

165.    Прес-брифінг щодо 

прозорої фінансової 

звітності шкіл 

29.01.2018  https://don.kyivcity.gov.ua/news/7081.

html 

 

166.    Розширене засідання 20.03.2018  https://don.kyivcity.gov.ua/news/7340.

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7875.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7875.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7874.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7874.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7872.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7872.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7867.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7867.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7861.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7861.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7927.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7927.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7986.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7986.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7989.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7989.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7990.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7990.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/8050.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/8050.html
https://don.kyivcity.gov.ua/content/zapys-do-dytyachogo-sadka.html
https://don.kyivcity.gov.ua/content/zapys-do-dytyachogo-sadka.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/8119.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/8119.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7223.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7223.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7081.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7081.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7340.html


 

колегії Департаменту 

освіти і науки, молоді та 

спорту щодо підсумків 

освоєння бюджетних 

коштів у 2017 році та 

основних показників 

бюджету 2018 року по 

галузі «Освіта» 

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7343.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7345.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7346.

html 

 

167.  Районний семінар-тренінг 

«Особливості підготовки до 

ЗНО 

  21.02.2018-

21.03.2018 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7219.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/zno

2018.html 

168.    ІX регіональна 

конференція за 

міжнародною програмою 

«Модель ООН. Київ-2018» 

23.03.2018  https://don.kyivcity.gov.ua/news/7357.

html 

 

169.    Мотиваційні зустрічі Ніка 

Вуйчича зі школярами та 

вчителями щодо 

запобігання булінгу в 

школах 

29.03.2018  https://don.kyivcity.gov.ua/news/7381.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7385.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7439.

html 

170.  Освітній фестиваль 

управлінської майстерності 

«KyivEdFest» 

 

 

  26.03.2018-

30.03.2018 

 

29.10.2018-

03.11.2018 

 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7350.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7328.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7395.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7392.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7393.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7394.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8126.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7343.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7343.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7345.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7345.html
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https://don.kyivcity.gov.ua/content/zno2018.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7357.html
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https://don.kyivcity.gov.ua/news/7328.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7328.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7395.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7395.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7392.html
https://don.kyivcity.gov.ua/news/7392.html
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https://don.kyivcity.gov.ua/news/8125.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8219.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8213.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8212.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8213.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8220.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8229.

html 

171.    Зустріч з громадськістю 

щодо проведення 

Конкурсу на отримання 

грантів Київського 

міського голови у галузі 

освіти 

01.03.2018-

06.04.2018  

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7348.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7419.

html 

172.    Нарада щодо організації 

прийому дітей до перших 

класів 2018-2019 

навчального року. 

Консультації громадян 

11.04.2018  https://don.kyivcity.gov.ua/news/7443.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7450.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7450.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7455.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7466.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7467.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7470.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7485.

html 
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https://don.kyivcity.gov.ua/news/7484.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7620.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8000.

html 

173.    Ярмарка вакансій для 

освітян столиці 

18.04.2018 https://don.kyivcity.gov.ua/news/7482.

html 

 

174.    Фестиваль стартапів 

«Class ідея» 

18.04.2018 року https://don.kyivcity.gov.ua/news/7499.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7505.

html 

175.    ХV загальноміський 

конкурс-фестиваль 

«Діалог держав: 

партнерство в освіті» 

25.04.2018  https://don.kyivcity.gov.ua/news/7527.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7544.

html 

176.  Міжнародний фестиваль-

конкурс дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна на 

Дніпрових схилах» 

  18.05.2018-

20.05.2018  

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7655.

html 

177.    ХІІ Міського конкурсу 

«Київ – моє місто, мені в 

ньому жити, мені його 

створювати» 

23.05.2018 https://don.kyivcity.gov.ua/news/7673.

html 

178.  Засідання «Від батьківських 

зборів до ефективних 

комунікацій» 

  01.04.2018-

31.05.2018 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7643.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/content/vid

-batkivskyh-zboriv-do-efektyvyh-

komunikaciy.html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8209.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8432.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8478.

html 
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179.    Міжнародний семінар 

щодо управління 

муніципальними 

дошкільними 

навчальними закладами 

04.06.2018-

05.06.2018 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7737.

html 

180.  Серпнева конференція 

освітян міста Києва 

  22.08.2018  https://don.kyivcity.gov.ua/news/7933.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7945.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7946.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7947.

html 

181.    Розширене засідання 

Колегії Київської міської 

державної адміністрації 

«Стан підготовки закладів 

освіти до навчального 

року та впровадження 

«Нової Української 

Школи»» 

30.08.2018  https://don.kyivcity.gov.ua/news/7962.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7961.

html 

182.    Міжнародна науково-

практична конференція 

«Цькування у шкільних 

колективах (булінг): 

політики і практики 

запобігання та подолання» 

26.10.2018 https://don.kyivcity.gov.ua/news/8199.

html 

 

183.  ІІІ Київський дитячо-

юнацький Форум М18 

 «Менші 18 - ми можемо 

більше!» 

  28.10.2018 https://don.kyivcity.gov.ua/content/iiiy

-kyivskyy-dytyachoyunackyy-forum-

m18-menshi-18--my-mozhemo-

bilshe.html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8183.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8201.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8208.
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html 

184.    Консультації щодо 

базового фінансового 

нормативу дошкільної 

освіти 

01.07.2018-

31.10.2018 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7846.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7908.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7876.

html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/8005.

html 

185.    Обговорення проекту 

Міської комплексної 

цільової програми «Освіта 

Києва. 2019-2023 роки» 

01.08.2018-

31.10.2018  

https://don.kyivcity.gov.ua/content/pro

ekt-miskoi-kompleksnoi-cilovoi-

programy-osvita-kyieva-20192023-

roky.html 

https://don.kyivcity.gov.ua/news/7978.

html 

186.    Засідання Регіональної 

ради з професійно-

технічної освіти у місті 

Києві 

02.11.2018  https://don.kyivcity.gov.ua/news/8225.

html 

187.    Міська науково-практична 

конференція «Нова 

українська школа - новий 

дитячий садок» 

20.11.2018 https://don.kyivcity.gov.ua/news/8353.

html 

 

188.    Розширене засідання 

Колегії Департаменту 

освіти і науки «Розвиток 

мережі закладів освіти» 

 

12.12.2018 https://don.kyivcity.gov.ua/news/8495.

html 

 

Департаментом житлово-комунальної інфраструктури 

189.  Засідання за круглим столом, 

зустрічі (наради), 

конференції, семінари, 

форуми щодо впровадження 

енергоефективних заходів у 

житловому фонді міста 

Києва.  

  23.01.2018 

29.01.2018 

30.01.2018 

16.02.2018 

07.03.2018 

19.03.2018 

12.04.2018 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/707.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/708.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/711.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/724.ht
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 24.05.2018 

31.05.2018 

12.06.2018 

06.09.2018 

02.10.2018 

08.10.2018 

16.10.2018 

19.10.2018 

05.11.2018 

09.11.2018 

20.11.2018 

30.11.2018 

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/730.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/735.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/757.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/789.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/797.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/809.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/872.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/910.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/915.ht

ml 
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ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/928.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/950.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/949.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/956.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/964.ht

ml 

190.  Наради, конференції, 

засідання за круглим столом, 

зустрічі з представниками 

територіальних громад 

населених пунктів, 

  30.01.2018 

15.02.2018 

14.05.2018 

09.07.2018 

23.07.2018 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/712.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/722.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/775.ht
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прилеглих до території 

полігону ТПВ № 5 у с. 

Підгірці Обухівського 

району Київської області, 

незалежними фахівцями, 

експертами щодо 

обговорення проблемних 

питань, пов’язаних з 

експлуатацією полігону 

твердих побутових відходів 

№ 5   

10.08.2018 

06.09.2018 

20.09.2018 

27.09.2018 

28.09.2018 

28.09.2018 

30.11.2018 

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/820.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/831.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/853.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/870.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/888.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/902.ht

ml 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/904.ht

ml 

https://bit.ly/2CiAQHl 

https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/963.ht

ml 

Департамент містобудування та архітектури 

191.  Публічне обговорення 

проекту «Реконструкція та 

благоустрій ландшафтного 

парку Солом’янському 

районі» 

  23.01.2018 

27.04.2018 

https://www.facebook.com/kyivparky/ 

192.  Робочі зустрічі щодо проекту 

«Реконструкція та 

благоустрій парку «Юність» 

у Святошинському районі» 

  07.02.2018 https://kga.gov.ua/ 

193.  Публічне обговорення 

проекту «Реконструкція та 

благоустрій парку «Орлятко» 

у Солом’янському районі»  

  15.02.2018 https://www.facebook.com/kyivparky/ 

194.  Публічне обговорення 

проекту «Реконструкція та 

благоустрій парку імені 

Пушкіна у Шевченківському 

  22.02.2018 https://www.facebook.com/kyivparky/ 
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районі» 

195.  Публічне обговорення 

проекту «Реконструкція та 

благоустрій парку «Нивки» у 

Шевченківському районі» 

  06.03.2018 https://www.facebook.com/kyivparky/ 

196.    Робоча зустріч з 

архітекторами м. Києва 

щодо шляхів благоустрою 

вул. Хрещатик 

 

03.08.2018 https://www.facebook.com/Kyivmiskr

ozvytok/ 

197.    Робочі зустрічі з 

громадськістю та 

структурними 

підрозділами КМДА щодо 

встановлення пам’ятника 

Іллі Муромцю та 

благоустрою прилеглої 

території на о. Муромець 

у Деснянському районі 

01.01.2018-

31.08.2018 

https://www.facebook.com/Kyivmiskr

ozvytok/ 

198.    Робоча зустріч з 

громадськістю та 

місцевим депутатом щодо 

реконструкції та 

благоустрою парку 

«Нивки» у 

Шевченківському районі 

21.09.2018 https://www.facebook.com/Kyivmiskr

ozvytok/ 

199.    Робоча зустріч з 

громадськістю по 

реконструкції та 

благоустрою 

ландшафтного парку у 

Солом’янському районі 

01.11.2018 https://www.facebook.com/Kyivmiskr

ozvytok/ 

200.  Консультації з 

громадськістю по 

реконструкції парку «Кіото» 

у Деснянському районі 

  01.01.2018-

31.12.2018 

https://www.facebook.com/kyivparky/ 



 

201.   Публічне 

обговорення 

проекту 

«Реконструкція та 

благоустрій 

Наводницького 

парку у 

Печерському 

районі» 

 01.01.2018-

31.12.2018 

https://kga.gov.ua/ 

202.   Робочі зустрічі 

щодо проекту 

«Реконструкція та 

благоустрій парку 

«ДШК» у 

Деснянському 

районі» 

 01.01.2018-

31.12.2018 

https://kga.gov.ua/ 

203.   Робочі зустрічі 

щодо проекту 

«Реконструкція та 

благоустрій парку з 

бюветним 

комплексом на вул. 

Кадетський Гай та 

вул. ІванаПулюя у 

Солом’янському 

районі» 

 01.01.2018-

31.12.2018 

https://kga.gov.ua/ 

204.  Робочі зустрічі, наради по 

вирішенню питання розвитку 

території Труханового 

острова 

  01.02.2018-

31.12.2018 

https://www.facebook.com/kyivparky/ 

205.  Робочі зустрічі, наради по 

облаштуванню території 

Венеціанського острова 

  01.04.2018-

31.12.2018 

https://www.facebook.com/kyivparky/ 

Департамент соціальної політики   

206.  Засідання Громадської ради з 

представників міських 

  16.01.2018 

13.04.2018 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/ 

 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/


 

громадських організацій осіб 

з інвалідністю, ветеранів, 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

та жінок 

21.09.2018 

207.  Засідання щодо відбору 

громадських організацій для 

надання фінансової 

підтримки з бюджету міста 

Києва,  

  25.07.2018-

27.07.2018 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/ 

 

208.  Засідання Київської міської 

тристоронньої соціально-

економічної ради та 

Координаційного комітету 

сприяння зайнятості 

населення 

  01.01.2018-

31.07.2018 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/ 

 

209.    Зустріч керівництва 

Департаменту соціальної 

політики з 

представниками міських 

громадських організацій 

чорнобильців з нагоди 

відзначення у місті Києві з 

нагоди Дня вшанування 

учасників ліквідації 

наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та 

виконання забезпечення 

ліквідаторів на ЧАЕС 

санаторно-курортними 

путівками та ін. 

12.12.2018 

 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/ 

 

Департамент економіки та інвестицій 

210.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

  28.12.2017-

11.01.2018 

Повідомлення:28.12.2017  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/250

.html 

Звіт: 12.01.2018, 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/
https://dsp.kyivcity.gov.ua/
https://dsp.kyivcity.gov.ua/
https://forum.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=443
https://forum.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=443
https://forum.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=443
https://forum.kievcity.gov.ua/news/250.html
https://forum.kievcity.gov.ua/news/250.html


 

обслуговування, які надає 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги № 2» Подільського 

району м. Києва» (електронні 

консультації) 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/25

3.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 17 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження - 

16 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження – 1, 

запропоновано пропозицій - 0. 

211.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) від 26 лютого 2015 

року № 171 «Про 

встановлення тарифів на 

платні послуги з медичного 

обслуговування, які 

надаються лікувально-

профілактичними 

комунальними закладами 

охорони здоров’я»  

  28.12.2017-

11.01.2018 

Повідомлення:28.12.2017  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/251

.html 

Звіт: 12.01.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/25

2.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 23 користувачі, з яких 

підтримало проект розпорядження 

22 користувача, не підтримали 

проект розпорядження -1, 

запропоновано пропозицій - 0. 

 

212.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги зі стоматологічної 

допомоги, які надає 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги № 2» Подільського 

району м. Києва» 

  06.02.2018-

20.02.2018 

Повідомлення:06.02.2018  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/259

.html 

Звіт: 21.02.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/26

1.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 18 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження - 

16 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження – 2, 

запропоновано пропозицій - 0. 

213.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

  22.02.2018-

09.03.2018 

Повідомлення:22.02.2018  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/262
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змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Шкірно-венерологічний 

диспансер № 3 

Святошинського району м. 

Києва» 

.html 

Звіт: 12.03.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/26

5.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 32 користувача, з яких 

підтримало проект розпорядження - 

28 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження – 4, 

запропоновано пропозицій - 1. 

 

214.  Проведення електронних 

консультацій «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги зі стоматологічної 

допомоги, які надаються 

Національним медичним 

університетом імені О. О. 

Богомольця» 

  03.03.2018-

19.03.2018 

Повідомлення:03.03.2018  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/264

.html 

Звіт: 20.03.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/26

7.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 21 користувач, з яких 

підтримало проект розпорядження - 

18 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження – 3, 

запропоновано пропозицій - 0. 

 

215.  Проведення електронних 

консультацій «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги зі стоматологічної 

допомоги, які надає 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Консультативно-

діагностичний центр» 

Оболонського району м. 

Києва» 

  27.03.2018-

10.04.2018 

Повідомлення:27.03.2018  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/268

.html 

Звіт: 11.04.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/26

9.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 14 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження - 

12 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження – 2, 

запропоновано пропозицій - 0. 
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216.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Київська міська клінічна 

лікарня № 1» 

  16.04.2018-

30.04.2018 

Повідомлення:16.04.2018  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/270

.html 

Звіт: 02.05.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/27

1.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 8 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 6 

користувачів, не підтримало проект 

розпорядження – 2, запропоновано 

пропозицій - 0. 

217.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги зі стоматологічної 

допомоги, які надаються 

Національною медичною 

академією післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика» 

  02.05.2018-

17.05.2018 

Повідомлення:02.05.2018  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/272

.html 

Звіт: 18.05.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/27

8.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 6 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 5 

користувачів, не підтримали проект 

розпорядження -1, запропоновано 

пропозицій - 0. 

218.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги зі стоматологічної 

допомоги, які надає 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги «Русанівка» 

Дніпровського району м. 

Києва» 

  08.05.2018-

23.05.2018 

Повідомлення:08.05.2018  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/273

.html 

Звіт: 24.05.2018, 

hhttps://forum.kyivcity.gov.ua/news/2

82.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 15 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 8 

користувачів, не підтримали проект 

розпорядження – 7, запропоновано 

https://forum.kievcity.gov.ua/news/270.html
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пропозицій - 0. 

219.  Проведення електронних 

консультацій «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Київська міська клінічна 

лікарня № 17» 

  10.05.2018-

25.05.2018 

Повідомлення:10.05.2018  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/274

.html 

Звіт: 29.05.2018,https://forum.kyivcity

.gov.ua/news/284.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 17 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження - 

12 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження – 5, 

запропоновано пропозицій - 0. 

220.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) від 24 вересня 2014 

року № 1056 «Про 

встановлення тарифів на 

платні послуги з медичного 

обслуговування, які 

надаються лікувально-

профілактичними 

державними закладами 

охорони здоров’я» 

  10.05.2018-

25.05.2018 

Повідомлення:10.05.2018  

https://forum.kievcity.gov.ua/news/275

.html 

Звіт: 29.05.2018,https://forum.kyivcity

.gov.ua/news/283.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 22 користувача, з яких 

підтримало проект розпорядження 

14 користувача, не підтримали 

проект розпорядження -8, 

запропоновано пропозицій - 0. 

221.  Проведення електронних 

консультацій «Про 

встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів і 

вартості проїзних квитків у 

міському пасажирському 

транспорті, який працює у 

звичайному режимі руху» 

  17.05.2018-

03.06.2018 

Повідомлення:17.05.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/27

7.html 

Звіт: 04.07.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/29

8.html 

В обговоренні проекту 

розпорядження прийняли участь 

1 289 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 
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294 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження - 993, 

запропоновано пропозицій –153, в 

тому чилі у зв’язку з некоректною 

роботою офіційного порталу Києва 

14 пропозицій продублювалися, 

тому до розгляду прийнято 139 

пропозицій. 

222.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Дитяча клінічна лікарня № 7 

Печерського району м. 

Києва» 

  21.05.2018-

04.06.2018 

 Повідомлення:21.05.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/27

9.html 

Звіт: 05.06.2018,https://forum.kyivcity

.gov.ua/news/285.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 53 користувача, з яких 

підтримало проект розпорядження - 

33 користувача, не підтримали 

проект розпорядження – 20, 

запропоновано пропозицій - 0. 

223.    Проведення електронних 

консультацій «Про внесення 

змін до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) 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 охорони 

здоров’я» 

  22.05.2018-

05.06.2018 

Повідомлення:06.06.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/28

1.html 

Звіт: 06.06.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/28

7.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 47 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження - 

32 користувача, не підтримали 

проект розпорядження – 15, 

запропоновано пропозицій - 0. 

224.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

  05.06.2018-

20.06.2018 

Повідомлення:05.06.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/28
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змін до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) 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» 

6.html 

Звіт: 25.06.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/29

2.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 25 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 

23 користувача, не підтримали 

проект розпорядження – 2, 

запропоновано пропозицій - 2. 

225.  Проведення електронних 

консультацій «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Консультативно-

діагностичний центр 

Дніпровського району м. 

Києва» 

  12.06.2018-

26.06.2018 

Повідомлення:12.06.2018 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/28

8.html 

Звіт: 27.06.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/29

3.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 12 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження - 

8 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження – 4, 

запропоновано пропозицій - 0. 

226.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Державний заклад 

«Спеціалізована медико-

санітарна частина № 11 

Міністерства охорони 

здоров’я України» 

  12.06.2018-

27.06.2018 

Повідомлення:12.06.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/28

9.html 

Звіт: 27.06.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/29

4.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 14 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 

12 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження –2, 

запропоновано пропозицій - 1. 

227.  Проведення електронних   14.06.2018- Повідомлення:14.06.2018  
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консультацій «Про внесення 

змін до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) від 26 лютого 2015 

року № 171 «Про 

встановлення тарифів на 

платні послуги з медичного 

обслуговування, які 

надаються лікувально-

профілактичними 

комунальними закладами 

охорони здоров’я» 

29.06.2018 https://forum.kyivcity.gov.ua/news/29

0.html 

Звіт: 02.07.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/29

7.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 26 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 

23 користувача, не підтримали 

проект розпорядження -3, 

запропоновано пропозицій - 0. 

228.  Проведення електронних 

консультацій  «Про 

встановлення Тарифів на 

платні послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Територіальне медичне 

об’єднання «Фтизіатрія» у 

місті Києві» 

  18.07.2018-

02.08.2018 

Повідомлення:18.07.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/29

9.html 

Звіт: 03.08.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/30

2.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 6 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 5 

користувачів, не підтримали проект 

розпорядження -1, запропоновано 

пропозицій - 0. 

229.  Проведення електронних 

консультацій «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Консультативно-

діагностичний центр» 

Оболонського району м. 

Києва» 

  01.08.2018-

15.08.2018 

 

Повідомлення:01.08.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/30

0.html 

Звіт: 21.08.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/30

5.html 

 В обговоренні проекту прийняли 

участь 16 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 

13 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження -3, 
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запропоновано пропозицій - 2. 

230.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Консультативно-

діагностичний центр» 

Оболонського району м. 

Києва» 

 

  13.09.2018-

27.09.2018 

Повідомлення:13.09.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/30

7.html 

Звіт: 28.09.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/31

3.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 21 користувач, з яких 

підтримало проект розпорядження 

18 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження -3, 

запропоновано пропозицій - 0. 

231.  Проведення електронних 

консультацій «Про внесення 

змін до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) від 24 вересня 2014 

року № 1056 «Про 

встановлення тарифів на 

платні послуги з медичного 

обслуговування, які 

надаються лікувально-

профілактичними 

державними закладами 

охорони здоров’я» 

  21.09.2018-

05.10.2018 

Повідомлення:21.09.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/30

8.html 

Звіт: 08.10.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/31

5.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 27 користувачі, з яких 

підтримало проект розпорядження 

22 користувача, не підтримали 

проект розпорядження – 5, 

запропоновано пропозицій - 0. 

232.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) від 05 липня 2018 

року № 1147 «Про 

встановлення тарифів на 

перевезення пасажирів і 

  21.09.2018-

06.10.2018 

Повідомлення:21.09.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/30

9.html 

Звіт: 09.10.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/31

6.html 

В обговоренні проекту 

розпорядження прийняли участь 13 

користувачів, з яких підтримало 
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вартості проїзних квитків у 

міському пасажирському 

транспорті, який працює у 

звичайному режимі руху» 

проект розпорядження 5 

користувачів, не підтримали проект 

розпорядження - 8, запропоновано 

пропозицій –0 

233.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Київська міська клінічна 

лікарня № 5» 

  25.09.2018-

09.10.2018 

 

Повідомлення:25.09.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/31

0.html 

Звіт: 10.10.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/31

7.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 9 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 6 

користувачів, не підтримали проект 

розпорядження – 3, запропоновано 

пропозицій - 1. 

234.  Проведення електронних 

консультацій «Про внесення 

змін до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) від 26 лютого 2015 

року № 171 «Про 

встановлення тарифів на 

платні послуги з медичного 

обслуговування, які 

надаються лікувально-

профілактичними 

комунальними закладами 

охорони здоров’я» 

  27.09.2018-

11.10.2018 

Повідомлення:27.09.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/31

2.html 

Звіт: 16.10.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/31

9.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 27 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 

18 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження – 8, 

запропоновано пропозицій - 1. 

235.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги зі стоматологічної 

допомоги, які надає 

Комунальне некомерційне 

  28.09.2018-

12.10.2018 

Повідомлення:28.09.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/31

4.html 

Звіт: 16.10.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/32

1.html 
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підприємство 

«Консультативно-

діагностичний центр» 

Печерського району м. 

Києва» 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 27 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 

19 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження ‒ 8, 

запропоновано пропозицій ‒ 0. 

236.   – Громадське обговорення 

проекту рішення 

Київської міської ради 

«Про затвердження Плану 

заходів на 2019 – 2020 

роки з реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року» у формі 

електронних консультацій 

з громадськістю 

 

16.10.2018-

30.10.2018 

https://forum.kievcity.gov.ua/projects/

view.php?P=545 

 

237.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Олександрівська клінічна 

лікарня м. Києва» 

 

  17.10.2018-

31.10.2018 

Повідомлення:17.10.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/32

2.html 

Звіт: 01.11.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/32

6.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 16 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 

14 користувачів, не підтримали 

проект розпорядження ‒ 2, 

запропоновано пропозицій ‒ 0. 

238.  Проведення електронних 

консультацій «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

  17.10.2018-

31.10.2018 

Повідомлення:18.10.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/32

3.html 

Звіт: 01.11.2018, 

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/32

7.html 

В обговоренні проекту прийняли 
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«Консультативно-

діагностичний центр» 

Печерського району м. 

Києва» 

участь 9 користувачів, з яких 

підтримало проект розпорядження 6 

користувачів, не підтримали проект 

розпорядження ‒ 3, запропоновано 

пропозицій ‒ 0. 

239.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Київська міська клінічна 

лікарня № 1» 

  29.10.2018-

12.11.2018 

Повідомлення:29.10.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/32

5.html 

 

Звіт: 13.11.2018,   

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/33

0.html 

В обговоренні проекту прийняли 

участь 4 користувача, з яких 

підтримало проект розпорядження 3 

користувача, не підтримали проект 

розпорядження -1, запропоновано 

пропозицій - 0. 

240.  Проведення електронних 

консультацій «Про внесення 

змін до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) від 26 лютого 2015 

року № 171 «Про 

встановлення тарифів на 

платні послуги з медичного 

обслуговування, які 

надаються лікувально-

профілактичними 

комунальними закладами 

охорони здоров’я» 

  22.11.2018-

06.12.2018 

Повідомлення:22.11.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/33

2.html 

Звіт: 10.12.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/33

7.html  

В обговоренні проекту прийняли 

участь 3 користувача, з яких 

підтримало проект розпорядження 3 

користувача, не підтримали проект 

розпорядження - 0, запропоновано 

пропозицій - 0. 

241.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до розпорядження 

виконавчого органу 

  04.12.2018-

19.12.2018 

Повідомлення:04.12.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/33

4.html 
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Київської міської ради 

(КМДА) 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» 

242.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(КМДА) від 24 вересня 2014 

року № 1056 «Про 

встановлення тарифів на 

платні послуги з медичного 

обслуговування, які 

надаються лікувально-

профілактичними 

державними закладами 

охорони здоров’я» 

  05.12.2018-

20.12.2018 

Повідомлення:05.12.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/33

5.html 

 

243.  Проведення електронних 

консультацій  «Про внесення 

змін до Тарифів на платні 

послуги з медичного 

обслуговування, які надає 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Консультативно-

діагностичний центр № 2 

Дарницького району м. 

Києва» 

  06.12.2018-

20.12.2018 

Повідомлення:06.12.2018  

https://forum.kyivcity.gov.ua/news/33

6.html 

 

 

244.  Проведення консультацій з 

громадськістю у формі 

  01.01.2018-

31.12.2018 

https://dei.kyivcity.gov.ua/ 
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публічного громадського 

та/або електронних 

консультацій з 

громадськістю, в тому числі 

за участю Громадської ради 

при виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській державній 

адміністрації) з актуальних 

питань розвитку міста Києва 

245.  Проведення електронних 

консультацій щодо Проектів 

розпоряджень щодо 

встановлення тарифів, які 

підлягають державному 

регулюванню 

  01.01.2018-

31.12.2018 

https://dei.kyivcity.gov.ua/ 

Департамент  промисловості та розвитку підприємництва   

246.  Засідання Розширеної Ради 

директорів підприємств, 

установ та організацій м. 

Києва щодо опрацювання 

нових наукових розробок 

НАН України за галузевим 

напрямком  

  08.02.2018 https://kyivcity.gov.ua/53/150/departa

ment_promyslovosti_ta_rozvytku_pid

pryiemnytstva.html 

247.  Засідання Президії Ради 

директорів підприємств, 

установ та організацій м. 

Києва щодо результатів 

роботи промислового 

комплексу м. Києва за 2017 

рік та стабілізації роботи у 

2018 році 

  28.03.2018 https://kyivcity.gov.ua/publichna_infor

matsiia_Tag_166122/28_listopada_20

18_roku_na_promislovomu_pidpriyem

stvi_pat_kivskiy_margarinoviy_zavod

_za_adresoyu_prospekt_nauki__3_vid

bulosya_zasidannya_prezidi_radi_dire

ktoriv_pidpriyemstv_ustanov_ta_orga

nizatsiy_m_kiyeva.html 

248.  Спільне засідання Ради 

директорів підприємств, 

установ та організацій м. 

Києва і Президії та Ради 

  25.04.2018 https://kyivcity.gov.ua/publichna_infor

matsiia_Tag_166122/25_kvitnya_2018

_roku__vidbulosya_spilne_zasidannya

_radi_direktoriv_pidpriyemstv_ustano



 

Київської торгово-

промислової палати із 

залученням керівників 

промислових підприємств, 

установ та організацій м. 

Києва  

v_ta_organizatsiy_mkiyeva_i_prezidi_

ta_radi_kivsko_torgovo-

promislovo_palati_iz_zaluchennyam_

kerivnikiv_promislovikh_pidpriyemstv

_ustanov_ta_organizatsiy_m_kiyeva.ht

ml 

249.  Засідання Президії Ради 

директорів підприємств, 

установ та організацій м. 

Києва щодо експортного 

потенціалу міста Києва  

  05.06.2018 https://kyivcity.gov.ua/53/150/departa

ment_promyslovosti_ta_rozvytku_pid

pryiemnytstva.html 

250.  Спільне засідання Ради 

директорів підприємств, 

установ та організацій м. 

Києва та Київської торгово-

промислової палати з 

питання "Діяльність 

Міжнародного Трейд-клубу" 

  25.06.2018 https://kyivcity.gov.ua/53/150/departa

ment_promyslovosti_ta_rozvytku_pid

pryiemnytstva.html 

251.  Спільне засідання  Президії 

Ради директорів 

підприємств, установ та 

організацій м. Києва, УСПП 

та Міжнародного науково-

навчального центру 

інформаційних технологій та 

систем НАН України та 

МОН України щодо 

наукових розробок 

Міжнародного науково-

навчального центру 

інформаційних технологій та 

систем,  можливості їх 

запровадження на 

промислових підприємствах 

м. Києва та практичного 

використання у міському 

  05.07.2018 https://kyivcity.gov.ua/53/150/departa

ment_promyslovosti_ta_rozvytku_pid

pryiemnytstva.html 



 

господарстві столиці 

України 

252.  Спільне засідання Президії 

Ради директорів 

підприємств, установ та 

організацій м. Києва та 

Української спілки 

промисловців та підприємців 

щодо результатів роботи 

промислового комплексу 

міста Києва за 6 місяців 2018 

року та проекту Київської 

міської цільової програми 

розвитку промисловості на 

2019-2022 роки та участі 

промислових підприємств м. 

Києва у колективному стенді 

«Made in Kiev» на 

міжнародній виставці «China 

International Import Expo 

2018» (м. Шанхай, КНР)   

  15.08.2018 https://kyivcity.gov.ua/53/150/departa

ment_promyslovosti_ta_rozvytku_pid

pryiemnytstva.html 

253.  Урочисте засідання Ради 

директорів підприємств, 

установ та організацій м. 

Києва, присвячене Дню 

машинобудівника, за участю 

керівництва  Київської 

міської державної 

адміністрації, ДК 

“Укроборонпром”, 

Державного космічного 

агентства України, 

Українського союзу 

промисловців і підприємців,  

Торгово-промислової палати 

України, Національної 

  20.09. 2018  https://kyivcity.gov.ua/53/150/departa

ment_promyslovosti_ta_rozvytku_pid

pryiemnytstva.html 



 

академії наук України, 

Київської торгово-

промислової палати та 

нагородження працівників 

промислових підприємств 

машинобудівної галузі міста 

Києва 

254.  Спільне засідання Президії 

Ради директорів 

підприємств, установ та 

організацій м. Києва та 

Українського союзу 

промисловців і підприємців 

за участю керівництва 

Київської міської державної 

адміністрації, районних в м. 

Києві державних 

адміністрацій, членів 

Президії Торгово-

промислової палати України, 

Президії Київської торгово-

промислової палати та 

суб’єктів господарювання м. 

Києва щодо результатів 

роботи промислового 

комплексу м. Києва за 9 

місяців року, спільної роботи 

Київської міської державної 

адміністрації, Українського 

союзу промисловців і 

підприємців та Ради 

директорів підприємств, 

установ та організацій м. 

Києва, державної підтримки 

технологічних інновацій для 

розвитку промисловості, 

  21.11.2018 https://kyivcity.gov.ua/53/150/departa

ment_promyslovosti_ta_rozvytku_pid

pryiemnytstva.html 



 

проведеної роботи щодо 

оптимізації плати за землю 

для промислових 

підприємств-

землекористувачів м. Києва. 

255.    Засідання круглого столу з 

питань виходу продукції 

підприємств м. Києва на 

європейський ринок 

«Особливості виходу на 

ринок ЄС: практичні 

кроки для підприємств м. 

Києва» 

 

13.12.2018 https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_

vlada/struktura_150/departament_pro

myslovosti_ta_rozvytku_pidpryiemnyt

stva/upravlinnya_promislovosti_ta_inn

ovatsiyno_politiki/informatsiya_upravl

innya_promislovosti_ta_innovatsiyno_

politiki_departamentu_promislovosti_t

a_rozvitku_pidpriyemnitstva_kmda/13

_grudnya_2018_roku_departamentom

_promislovosti_ta_rozvitku_pidpriyem

nitstva_vikonavchogo_organu_kivsko

_misko_radi_kivsko_misko_derzhavn

o_administratsi_spilno_z_kivskoyu_to

rgovo-

promislovoyu_palatoyu_organizovano

_ta_provedeno_krugliy_stil_z_pitan_v

ikhodu.html 

256.  Участь та надання 

роз’яснень з питань 

проведення у столиці 

ярмаркових заходів, 

заборони «стихійної» 

торгівлі, розміщення засобів 

пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі та 

заборони торгівлі в них 

алкогольними напоями 

  16.06.2018 Телеканал «Прямий» 

 

257.  Оприлюднення проектів 

регуляторних актів разом із 

відповідним аналізом 

регуляторного впливу та 

  01.01.2018-

31.12.2018 

https://kyivcity.gov.ua/ 

 

https://kyivcity.gov.ua/


 

повідомленням про його 

оприлюднення 

Державний архів м. Києва 

258.  Засідання  щодо підведення 

підсумків роботи 

Державного архіву м. Києва 

та архівних відділів 

районних у місті Києві 

державних адміністрацій за  

2017 рік та обговорення 

планових завдань на 2018 рік 

  22.02.1018 Рубрика новини на офіційному веб-

сайті архіву: http://kiev-

arhiv.gov.ua/novini 

259.    Засідання щодо розгляду 

статей співробітників 

архіву 

05.05.2018 Рубрика новини на офіційному веб-

сайті архіву: http://kiev-

arhiv.gov.ua/novini 

260.    Нарада щодо забезпечення 

збереження домових книг 

багатоквартирних 

будинків та збереження 

реєстраційних справ 

юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців 

24.05.2018 Рубрика новини на офіційному веб-

сайті архіву: http://kiev-

arhiv.gov.ua/novini 

261.  Засідання щодо підведення 

підсумків роботи 

Державного архіву м. Києва 

та архівних відділів 

районних у місті Києві 

державних адміністрацій за 6 

місяців 2018 року 

  31.07.2018 Рубрика новини на офіційному веб-

сайті архіву: http://kiev-

arhiv.gov.ua/novini 

262.    Нарада щодо внесення 

змін до нормативно-

правових актів, 

затверджених 

Міністерством юстиції 

України; покращення 

взаємодії архівних 

установ міста Києва з 

11.09.2018 Рубрика новини на офіційному веб-

сайті архіву: http://kiev-

arhiv.gov.ua/novini 



 

органами Пенсійного 

фонду України в місті 

Києві 

263.    Засідання щодо розгляду 

статей співробітників 

архіву 

11.09.2018 Рубрика новини на офіційному веб-

сайті архіву: http://kiev-

arhiv.gov.ua/novini 

264.  Засідання щодо підведення 

підсумків роботи 

Державного архіву м. Києва 

та архівних відділів 

районних у місті Києві 

державних адміністрацій за 9 

місяців 2018 року 

  30.10.2018 Рубрика новини на офіційному веб-

сайті архіву: http://kiev-

arhiv.gov.ua/novini 

265.    Презентація виставки 

архівних документів «До 

Дня місцевого 

самоврядування»; лекція 

про місцеве 

самоврядування в Києві у 

ХV-ХХ ст. 

04.12.2018 Рубрика новини на офіційному веб-

сайті архіву: http://kiev-

arhiv.gov.ua/novini 

266.    Урочисті збори з нагоди 

професійного свята «Дня 

працівників архівних 

установ» 

 Рубрика новини на офіційному веб-

сайті архіву: http://kiev-

arhiv.gov.ua/novini 

Департамент міського благоустрою 

267.    Засідання щодо 

обговорення звіту про 

виконання паспорта 

бюджетної програми 

місцевого бюджету 

05.01.2018 https://dmb.kyivcity.gov.ua/content/inf

ormaciya-pro-vykorystannya-

byudzhetnyh-koshtiv.html 

268.  Зустрічі з громадськістю та 

засідання за круглим столом 

для обговорення Київської 

міської цільової програми 

контролю за утриманням 

домашніх тварин та 

  02.02.2018  

06.03.2018 

20.04.2018 

27.04.2018  

18.08.2018  

https://dmb.kyivcity.gov.ua/ 

https://dmb.kyivcity.gov.ua/content/informaciya-pro-vykorystannya-byudzhetnyh-koshtiv.html
https://dmb.kyivcity.gov.ua/content/informaciya-pro-vykorystannya-byudzhetnyh-koshtiv.html
https://dmb.kyivcity.gov.ua/content/informaciya-pro-vykorystannya-byudzhetnyh-koshtiv.html


 

регулювання чисельності 

безпритульних тварин 

гуманними методами на 2017 

- 2019 роки  

269.  Проведення електронних 

консультацій Рішення 

Київської міської ради «Про 

внесення змін до Правил 

благоустрою міста Києва» 

  01.01.2018-

31.12.2018 

https://dmb.kyivcity.gov.ua/ 

270.  Проведення електронних 

консультацій Рішення 

Київської міської ради «Про 

затвердження Порядку 

видачі дозволів на 

порушення об’єктів 

благоустрою або відмови у їх 

видачі, переоформлення, 

видачі дублікатів, 

анулювання дозволів у місті 

Києві» 

  01.01.2018-

31.12.2018 

https://dmb.kyivcity.gov.ua/ 

Департамент молоді та спорту 

271.    Засідання конкурсної 

комісії з відбору та 

присудження премії 

Київського міського 

голови за особливі 

досягнення молоді у 

розбудові столиці 

України- міста- героя 

Києва  

24.04.2018  https://dms.kievcity.gov.ua/ 

272.    Засідання конкурсної 

комісії з розгляду 

проектів, розроблених 

молодіжними та дитячими 

організаціями, для 

реалізації яких надається 

13.06.2018  https://www.sms.gov.ua/news-

sms/rezul-tati-pershogo-etapu-mis-

kogo-konkursu-proektiv/  

 



 

фінансова підтримка у 

2019 році  

 

273.    Засідання щодо 

відкритого захисту 

проектів молодіжних та 

дитячих громадських 

організацій  

11.09.2018-

12.09.2018  

https://www.sms.gov.ua/konkurs-

proektiv-2019/zavershivsya-drugij-

etap-mis-kogo-konkursu-proektiv-

molodizhnih-ta-dityachih-gromads-

kih-organizatsij-2019/ 

 

274.    Засідання Координаційної 

ради з національно-

патріотичного виховання 

при виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

08.11.2018  https://kyivcity.gov.ua/event/8_listopa

da_koordinatsiyna_rada_z_pitan_natsi

onalno-

patriotichnogo_vikhovannya_rozglyan

e_proekt_programi_natsionalno-

patriotichnogo_vikhovannya_na_2019

2021_roki.html 

 

https://www.sms.gov.ua/news-

sms/vidbulos-zasidannya-

koordinatsijnoyi-radi-z-pitan-

natsional-no-patriotichnogo-

vihovannya/ 

275.    Засідання конкурсної 

комісії, щодо розгляду та 

затвердження рейтингу 

проектів, розроблених 

молодіжними та дитячими 

громадськими 

організаціями, з 

рекомендацією про обсяги 

виділення бюджетних 

коштів на реалізацію цих 

проектів у 2019 році  

08.11.2018  https://dms.kievcity.gov.ua/ 

276.    Зустрічі з громадськістю 

щодо стану реалізації 

громадських проектів 

03.12.2018  

14.12.2018  

https://dms.kievcity.gov.ua/ 

https://www.sms.gov.ua/konkurs-proektiv-2019/zavershivsya-drugij-etap-mis-kogo-konkursu-proektiv-molodizhnih-ta-dityachih-gromads-kih-organizatsij-2019/
https://www.sms.gov.ua/konkurs-proektiv-2019/zavershivsya-drugij-etap-mis-kogo-konkursu-proektiv-molodizhnih-ta-dityachih-gromads-kih-organizatsij-2019/
https://www.sms.gov.ua/konkurs-proektiv-2019/zavershivsya-drugij-etap-mis-kogo-konkursu-proektiv-molodizhnih-ta-dityachih-gromads-kih-organizatsij-2019/
https://www.sms.gov.ua/konkurs-proektiv-2019/zavershivsya-drugij-etap-mis-kogo-konkursu-proektiv-molodizhnih-ta-dityachih-gromads-kih-organizatsij-2019/
https://www.sms.gov.ua/konkurs-proektiv-2019/zavershivsya-drugij-etap-mis-kogo-konkursu-proektiv-molodizhnih-ta-dityachih-gromads-kih-organizatsij-2019/
https://kyivcity.gov.ua/event/8_listopada_koordinatsiyna_rada_z_pitan_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_rozglyane_proekt_programi_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_na_20192021_roki.html
https://kyivcity.gov.ua/event/8_listopada_koordinatsiyna_rada_z_pitan_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_rozglyane_proekt_programi_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_na_20192021_roki.html
https://kyivcity.gov.ua/event/8_listopada_koordinatsiyna_rada_z_pitan_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_rozglyane_proekt_programi_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_na_20192021_roki.html
https://kyivcity.gov.ua/event/8_listopada_koordinatsiyna_rada_z_pitan_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_rozglyane_proekt_programi_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_na_20192021_roki.html
https://kyivcity.gov.ua/event/8_listopada_koordinatsiyna_rada_z_pitan_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_rozglyane_proekt_programi_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_na_20192021_roki.html
https://kyivcity.gov.ua/event/8_listopada_koordinatsiyna_rada_z_pitan_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_rozglyane_proekt_programi_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_na_20192021_roki.html
https://kyivcity.gov.ua/event/8_listopada_koordinatsiyna_rada_z_pitan_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_rozglyane_proekt_programi_natsionalno-patriotichnogo_vikhovannya_na_20192021_roki.html
https://www.sms.gov.ua/news-sms/vidbulos-zasidannya-koordinatsijnoyi-radi-z-pitan-natsional-no-patriotichnogo-vihovannya/
https://www.sms.gov.ua/news-sms/vidbulos-zasidannya-koordinatsijnoyi-radi-z-pitan-natsional-no-patriotichnogo-vihovannya/
https://www.sms.gov.ua/news-sms/vidbulos-zasidannya-koordinatsijnoyi-radi-z-pitan-natsional-no-patriotichnogo-vihovannya/
https://www.sms.gov.ua/news-sms/vidbulos-zasidannya-koordinatsijnoyi-radi-z-pitan-natsional-no-patriotichnogo-vihovannya/
https://www.sms.gov.ua/news-sms/vidbulos-zasidannya-koordinatsijnoyi-radi-z-pitan-natsional-no-patriotichnogo-vihovannya/


 

поданих до громадського 

бюджету участі міста 

Києва  

277.    Засідання конкурсної 

комісії з визначення 

переможців проектів, 

розроблених 

молодіжними та дитячими 

громадськими 

організаціями, для 

реалізації яких надається 

фінансова підтримка у 

2019 році  

20.12.2018  https://dms.kievcity.gov.ua 

 

278.    Засідання спортивних 

федерацій міста Києва (55 

федерацій) щодо 

вирішення питань, 

зокрема з формування 

календарного плану 

спортивних змагань з 

різних видів спорту, 

масових спортивних 

заходів та навчально-

тренувальних зборів; 

комплектування збірних 

команд міста з видів 

спорту; проведення 

загальноміських 

спортивних заходів з 

олімпійських та не 

олімпійських видів 

спорту; підготовки 

збірних команд міста з 

видів спорту до участі у 

Всеукраїнських 

змаганнях.  

01.01.2018-

31.12.2018 

https://dms.kievcity.gov.ua/ 

https://dms.kievcity.gov.ua/


 

Департамент охорони здоров’я 

279.  Конференції, засідання, 

зустрічі з громадськістю та 

освітні заходи, організовані 

за сприянням міжнародних 

організацій 

 

 

 

 

 

 В місті Києві за 

участю фахівців  

 

з Туреччини -

22.02.2018, 

 

 з Ізраїлю – 

17.05.2018, 

24.05.2018,  

 

з Канади та 

Великої Британії - 

24.05.2018 

 

м. Київ 

02-16.04.2018 

 

м. Харків 

17.05-19.05.2018  

 

м. Черкаси 

29.05-02.06.2018 (), 

 

м. Київ 

20-22.11.2018 

 

 

серія тренінгів  

01.12.2018-

31.12.2018 

 

Заходи 

13.05.2018-

20.05.2018 

29.05.2018 

http://health.kievcity.gov.ua 

 

http://health.kievcity.gov.ua/content/ak

semedin.html 

 

http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/content/aksemedin.html
http://health.kievcity.gov.ua/content/aksemedin.html


 

29.10.2018 

18.06.2018 

24.07.2018 

07.08.2018 

14.08.2018 

 

280.    Зустрічі з громадськістю 

та інформування 

населення щодо 

оприлюднення міських 

цільових галузевих 

програм 

Протягом 2018 

року в 

оперативному 

режимі у разі змін 

http://health.kievcity.gov.ua. 

281.    Зустрічі з громадськістю 

та інформування 

населення щодо видання 

фахової газети «Здоров’я 

киян» (всього видано 12 

номерів газети, загальною 

кількість 12 тис. прим. 

Протягом  

2018 року 

http://health.kievcity.gov.ua 

http://www.zdorov.com.ua/ 

 

282.    Засідання колегії 

Департаменту охорони 

здоров’я за підсумками 

роботи закладів і установ 

системи охорони здоров’я 

міста Києва у 2017 році 

14.03.2018 http://health.kievcity.gov.ua/files/2018

/3/20/risheny_kolegii.pdf 

 

283.  Засідання щодо обговорення 

досвіду впровадження 

автоматизованої 

інформаційно-аналітичної 

системи ресурсного 

забезпечення закладів 

охорони здоров’я еHealth у  

м. Києві 

  02.04.2018 

28.11.2018 

 

 

http://health.kievcity.gov.ua 

284.    Засідання Координаційної 

ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-

24.05.2018  

05.12.2018 

05.10.2018 

https://kyivcity.gov.ua  

http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
http://www.zdorov.com.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/files/2018/3/20/risheny_kolegii.pdf
http://health.kievcity.gov.ua/files/2018/3/20/risheny_kolegii.pdf


 

інфекції/СНІДу  05.12.2018   

285.  Засідання щодо 

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. 

  29.05.2018 

25.06.2018 

24.09.2018 

 

http://health.kievcity.gov.ua 

286.    Зустрічі з громадськістю 

щодо розповсюдження 

серед киян інформаційних 

матеріалів «Профілактика 

неінфекційних 

захворювань», анкети 

«Перевір стан свого 

серця»,  «Експрес-

тестування пацієнта», 

«Тарілка здорового 

харчування» (для 

дорослих), «Дитяча 

тарілка здорового 

харчування»  

09.06.2018 https://kyivcity.gov.ua 

 

 http://health.kievcity.gov.ua 

287.    Засідання на базі 

Департаменту охорони 

здоров’я робочої групи з 

розробки та впровадження 

комунікаційних стратегій 

з протидії епідемії ВІЛ-

інфекції в  м. Києві 

12.07.2018 https://kyivcity.gov.ua 

 

http://health.kievcity.gov.ua 

 

288.  Засідання щодо обговорення 

шляхів удосконалення 

роботи з надання допомоги у 

лікуванні та обслуговуванні 

важкохворих дітей, допомоги 

  31.07.2018 

24.09.2018 

 

http://health.kievcity.gov.ua 

http://health.kievcity.gov.ua/
https://kyivcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
https://kyivcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/


 

їх батькам та сім’ям з 

урахуванням досвіду роботи 

амбулаторних мобільних 

бригад паліативної допомоги 

Центру паліативної 

допомоги дітям м. Києва 

Київської міської клінічної 

шкірно-венерологічної 

лікарні 

289.    Зустрічі з громадськістю 

та інформування 

населення щодо 

Всеукраїнського тижня 

підтримки грудного 

вигодовування  

05.08.2018 http://health.kievcity.gov.ua 

290.    Засідання щодо 

обговорення перших 

результатів та проблемних 

питань імплементації в 

Подільському районі 

міста Києва пілотного 

проекту «Лікар у Вашому 

домі» 

27.08.2018 

03.05.2018 

 

http://health.kievcity.gov.ua 

 

291.    Засідання за круглим 

столом «Практика 

ефективної комунікації та 

робота з мас-медіа», під 

час якого присутнім було 

презентовано 

комунікаційну стратегію 

КНП «Київський міський 

центр громадського 

здоров’я» виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації).  

26.09.2018 

 

http://health.kievcity.gov.ua 

http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/


 

292.    Зустрічі з громадськістю 
та інформування 
населення щодо 
проведення цілодобового 
флешмобу за участю 
фахівців в соціальних 
мережах на підтримку 
Всесвітнього дня 
боротьби з поліомієлітом 

18.10.2018 

24.10.2018 

https://kyivcity.gov.ua 

 

http://health.kievcity.gov.ua 

 

293.    Зустрічі з громадськістю 

та інформування 

населення щодо 

проведення Тижня 

боротьби з діабетом до 

Всесвітнього дня 

боротьби з цукровим 

діабетом 

 

12.11.2018-

18.11.2018 

https://kyivcity.gov.ua 

 

http://health.kievcity.gov.ua 

 

www.worlddiabetesday.org 

 

294.    Прес-брифінг до 

Міжнародного дня 

солідарності з ВІЛ-

інфікованими 

03.12.2018 https://kyivcity.gov.ua, 

https://www.youtube.com/watch?v=W

Miq9G8CbzQ#action=share 

295.    Зустріч щодо посилення 

системи громадського 

здоров’я у місті Києві та 

презентація Київським 

міським головою  

В. Кличком стратегії 

побудови нової системи 

громадського здоров’я у 

Києві 

12.12.2018 https://kyivcity.gov.ua/photo/prezentat

siya_strategi_pobudovi_novo_sistemi_

gromadskogo_zdorovya_u_kiyevi.html 

 

296.    Зустрічі з громадськістю 

та інформування 

населення щодо створення 

на базі Київського 

міського 

психоневрологічного 

26.09.2018-

31.12.2018 

http://health.kievcity.gov.ua 

https://kyivcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
https://kyivcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
http://www.worlddiabetesday.org/
https://kyivcity.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=WMiq9G8CbzQ#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=WMiq9G8CbzQ#action=share
https://kyivcity.gov.ua/photo/prezentatsiya_strategi_pobudovi_novo_sistemi_gromadskogo_zdorovya_u_kiyevi.html
https://kyivcity.gov.ua/photo/prezentatsiya_strategi_pobudovi_novo_sistemi_gromadskogo_zdorovya_u_kiyevi.html
https://kyivcity.gov.ua/photo/prezentatsiya_strategi_pobudovi_novo_sistemi_gromadskogo_zdorovya_u_kiyevi.html
http://health.kievcity.gov.ua/


 

диспансеру № 5 міської 

телефонної «гарячої лінії» 

для надання психологічної 

допомоги учасникам ООС  

297.  Конференції, засідання, 

зустрічі з громадськістю та 

освітні заходи щодо 

організації та проведення 

заходів до Всесвітніх днів, 

присвячених охороні 

здоров’я. 

  01.01.2018-

31.12.2018 

https://kyivcity.gov.ua 

 

http://health.kievcity.gov.ua 

 

298.    Зустрічі з громадськістю 

та широка інформаційна 

кампанія серед мешканців 

міста щодо дії Урядових 

програм «Доступні ліки» 

та реімбурсації інсулінів  

(забезпечення закладів 

охорони здоров’я 

плакатами  «Безоплатні 

ліки для кожного пацієнта 

в лікарні»  

01.01.2018-

31.12.2018 

http://health.kievcity.gov.ua/content/do

stupni-liky-na-mapi-kyieva.html. 

 

299.    Обговорення проектів 

нових нормативно-

правових документів 

Міністерства охорони 

здоров’я України  

01.01.2018-

31.12.2018 

http://health.kievcity.gov.ua 

 

300.    Обговорення та 

голосуванні за проекти 

програми 

Громадського бюджету у 

2018 році 

01.01.2018-

31.12.2018 

https://kyivcity.gov.ua 

 

http://health.kievcity.gov.ua 

 

gb.kyivcity.gov.ua/projects 

 

http://health.kievcity.gov.ua/content/re

alizaciya-proektiv-gromadskogo-

byudzhetu.html). 

https://kyivcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/content/dostupni-liky-na-mapi-kyieva.html
http://health.kievcity.gov.ua/content/dostupni-liky-na-mapi-kyieva.html
http://health.kievcity.gov.ua/
https://kyivcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/content/realizaciya-proektiv-gromadskogo-byudzhetu.html
http://health.kievcity.gov.ua/content/realizaciya-proektiv-gromadskogo-byudzhetu.html
http://health.kievcity.gov.ua/content/realizaciya-proektiv-gromadskogo-byudzhetu.html


 

301.    Отримання та 

розповсюдження 

Київським міським 

центром здоров’я 118 тис. 

прим. санітарно-освітньої 

літератури 5-ти 

найменувань, 220 тис. 

прим. методичної 

літератури 9-ти 

найменувань; 

розповсюдження 75800 

прим. за 24 

найменуваннями 

санітарно-освітніх 

матеріалів від організацій-

партнерів, у т.ч. 15750 

плакатів 

01.01.2018-

31.12.2018 

http://health.kievcity.gov.ua 

302.    Проведення консультацій 

з громадськістю у прямих 

ефірах телебачення та 

радіо (проведено 52 та 47 

виступів фахівців 

відповідно) 

01.01.2018-

31.12.2018 

http://health.kievcity.gov.ua 

303.    Зустрічі з громадськістю 

щодо підготовки прес-

релізів та прес-анонсів 

подій з питань здорового 

способу життя, користі 

рухової активності, 

здорового харчування, 

профілактики 

неінфекційних хвороб  

01.01.2018-

31.12.2018 

http://health.kievcity.gov.ua 

 

304.    Зустрічі з громадськістю 

клубів у Київському 

міському центрі здоров’я 

01.01.2018-

31.12.2018 

http://health.kievcity.gov.ua 

 

305.    Зустрічі з громадськістю 01.01.2018- http://stopsmoking.org.ua 

http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
http://stopsmoking.org.ua/


 

 

щодо участі в 

анкетуваннях, 

організованих МОЗ 

України, соціологічних 

дослідженнях стосовно 

роботи Сервісу з надання 

допомоги у припиненні 

куріння  

31.12.2018 

306.    Зустрічі з громадськістю, 

участь лікарів санологів в 

інформаційній акції ГО 

«Життя» щодо підтримки 

законопроектів № 4030а 

та № 2820 щодо заборони 

викладки сигарет, 

контролю за продажем 

електронних сигарет 

01.11.2018-

31.12.2018 

http://health.kievcity.gov.ua 

307.    Зустрічі з громадськістю 

та інформування 

населення щодо 

запровадження системи 

електронного запису 

пацієнтів для проведення 

МРТ та КТ обстеження в 

закладах охорони здоров`я 

м. Києва за показами  

15.10.2018-

31.12.2018 

http://health.kievcity.gov.ua 

Департамент туризму та промоцій 

308.  Засідання круглого столу з 

обговорення проекту Міської 

цільової програми розвитку 

туризму в місті Києві на 

2019-2021роки. 

- - 26.10.2018 https://kyivcity.gov.ua/event/26_zhovt

nya_prezentuyut_proekt_misko_tsilov

o_programi_rozvitku_turizmu_v_misti

_kiyevi_na_20192021_roki.html 

 

 

http://health.kievcity.gov.ua/
http://health.kievcity.gov.ua/
https://kyivcity.gov.ua/event/26_zhovtnya_prezentuyut_proekt_misko_tsilovo_programi_rozvitku_turizmu_v_misti_kiyevi_na_20192021_roki.html
https://kyivcity.gov.ua/event/26_zhovtnya_prezentuyut_proekt_misko_tsilovo_programi_rozvitku_turizmu_v_misti_kiyevi_na_20192021_roki.html
https://kyivcity.gov.ua/event/26_zhovtnya_prezentuyut_proekt_misko_tsilovo_programi_rozvitku_turizmu_v_misti_kiyevi_na_20192021_roki.html
https://kyivcity.gov.ua/event/26_zhovtnya_prezentuyut_proekt_misko_tsilovo_programi_rozvitku_turizmu_v_misti_kiyevi_na_20192021_roki.html

