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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 
на 2018 рік 

 
№ Питання або проект 

нормативно-правового 
акта 

Захід, що 
проводитиметься у 
рамках консультацій 

з громадськістю 

Строк 
проведення 
консультацій 

Соціальні групи 
населення та 

заінтересовані сторони, на 
які поширюватиметься 
дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 
консультацій 

Контактні дані особи/структурного 
підрозділу, відповідального за 
проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Європейському місту 

сучасний Статут 
територіальної громади 

Засідання за круглим 
столом 

Cічень 
2018 року 

Органи самоорганізації 
населення 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 05 85 
dskvms@ukr.net 

2.  Обговорення плану 
закупівель для виконання 
завдань програми «Київ 
інформаційний» 

Експертна зустріч Січень 
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства, професійні 
спілки ЗМІ  

Управління інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій,  
тел.: (044) 235 02 45 
dskzmi@ukr.net 

3.  Планування   
інформаційної кампанії з 
національно-
патріотичного виховання: 
(«Крути 1918. Захист») 

Публічна дискусія Січень 
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства, мешканці міста 
Києва 
 

Управління інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій,  
тел.: (044) 235 02 45 
dskzmi@ukr.net 



 

4.  Планування  
інформаційної кампанії 
«Декомунізація: нові 
імена увічнені у назвах 
вулиць» 

Публічне обговорення Січень-лютий 
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства, мешканці міста 
Києва 
 

Управління інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій,  
тел.: (044) 235 02 45 
dskzmi@ukr.net 

5.  Планування 
інформаційної кампанії 
«Протидія та запобігання 
корупції у столиці» 

Публічне обговорення Січень-лютий 
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства, мешканці міста 
Києва 
 

Управління інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій,  
тел.: (044) 235 02 45 
dskzmi@ukr.net 

6.  Затвердження нового 
Положення про 
Видавничу раду при 
Департаменті суспільних 
комунікацій та нового 
складу Видавничої ради 

Засідання за круглим 
столом, Засідання 
Видавничої ради при 
Департаменті 
суспільних комунікацій 

Січень-лютий 
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства, творчі спілки, 
діячі культури та освіти 

Управління інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій,  
тел.: (044) 235 05 15 
alex@kievcity.gov.ua 
 

7.  Визначення переможців 
Міського конкурсу 
«Громадська перспектива: 
прозора влада та активна 
громада»  

Засідання конкурсної 
комісії 

Лютий  
2018 року 

Інститути громадянського 
суспільства – учасники 
конкурсу 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 05 85 
dskvms@ukr.net 

8.  Продовження 
інформаційної кампанії 
«Київ україномовний 
2020» 

Засідання секції 
«Громадськість та ЗМІ» 
Міжвідомчої робочої 
групи з питань 
реалізації Концепції 
розвитку української 
мови, культури та 
виховання історичної 
пам’яті у жителів міста 
Києва на 2015-2020 рр. 

Лютий-
березень  
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства, мешканці міста 
Києва 
 

Управління інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій,  
тел.: (044) 235 02 45 
dskzmi@ukr.net 
 



 

9.  Питання організації в 2018 
році на території столиці 
сезонної та пересувної 
дрібнороздрібної 
торговельної мережі 

Електронні 
консультації, зустрічі з 
громадськістю, 
вивчення громадської 
думки, засідання за 
круглим столом, 
засідання робочих груп, 
наради 

Лютий-червень 
2018 року 

Суб’єкти господарювання, 
громадські організації 

Управління торгівлі та побуту 
Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва, 
 тел.: (044) 246 66 32 

10.  Присудження театральної 
премії «Київська 
пектораль» у галузі 
театрального мистецтва 

Засідання 
організаційного 
комітету з присудження 
театральної премії 
«Київська пектораль»  
у галузі театрального 
мистецтва 

Березень  
2018 року 

Діячі сфери культури 
 

Заступник начальника управління – 
начальник відділу театрально-
концертних та культурно-освітніх 
закладів Департаменту культури 
Боголій Л.П., тел.: (044) 279 62 59, 
b.1.р@і.uа 
  

11.  Щодо особливостей 
проведення ЗНО  
у 2018 році 

Засідання за круглим 
столом 

Березень  
2018 року 

Батьківська та педагогічна 
громадськість 

Батечко О.В. – начальник відділу 
загальної середньої освіти 
Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту, тел.: (044) 279 35 26 

12.  Про міський конкурс 
проектів та програм 
розвитку місцевого 
самоврядування 

Засідання за круглим 
столом 

Березень 
2018 року 

Органи самоорганізації 
населення 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 05 85 
dskvms@ukr.net 

13.  Визначення тематики 
творів, які будуть 
видаватися за кошти 
міського бюджету у 2018 
році 

Засідання Видавничої 
ради при Департаменті 
суспільних комунікацій 

Березень – 
квітень 
2018 року 

Інститути громадянського 
суспільства, творчі спілки, 
діячі культури та освіти, 
громадськість, органи 
виконавчої влади 

Управління інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій,  
тел.: (044) 235 05 15 
alex@kievcity.gov.ua 

14.  Відбір обдарованої 
молоді, яка претендує на 
здобуття премії 
Київського міського 
голови за особливі 
досягнення молоді у 

Засідання конкурсної 
комісії з відбору та 
присудження премії 
Київського міського 
голови за особливі 
досягнення молоді у 

Березень – 
квітень 
2018 року 

Молоді громадяни України, 
місце проживання яких 
зареєстроване в місті Києві 

Департамент освіти і науки, молоді 
та спорту, тел.: (044) 279 17 06 



 

розбудові столиці України 
– міста-героя 

розбудові столиці 
України – міста-героя 
Києва 

15.  Питання національно- 
патріотичного виховання 
у місті Києві 

Засідання 
Координаційної ради з 
національно- 
патріотичного 
виховання при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) 

Березень – 
квітень 
2018 року 
 
Жовтень-
листопад  
2018 року 

Члени Координаційної ради Заступник директора Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту – 
начальник управління молоді та 
спорту Гутцайт В.М.,  
тел.: (044) 279 17 06 

16.  Відбір проектів 
громадських організацій, 
для реалізації яких буде 
надавати державна 
підтримка  

Засідання конкурсної 
комісії з визначення 
конкурсу з визначення 
програм, проектів, 
заходів, розроблених 
інститутами 

Квітень 
2018 року 

Молодь міста Києва Заступник директора Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту – 
начальник управління молоді та 
спорту Гутцайт В.М.,  
тел.: (044) 279 17 06 

17.  Обговорення  локацій  для 
промоції  Дня Києва ‒ 
2018 

Експертна зустріч Квітень 
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства, мешканці міста 
Києва 
 

Управління інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій,  
тел.: (044) 235 02 45 
dskzmi@ukr.net 

18.  Презентація проекту 
Статуту територіальної 
громади міста Києва 

Засідання за круглим 
столом 

Квітень  
2018 року 

Органи самоорганізації 
населення 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 05 85 
dskvms@ukr.net 

19.  Від батьківських зборів до 
ефективних комунікацій 

Засідання за круглим 
столом 

Квітень – 
травень  
2018 року 

Батьківська та педагогічна 
громадськість 

Шкурова Т.І. – заступник директора 
Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту, тел.: (044) 279 14 46 
Osvita@kievcity.gov.ua 



 

20.  Київський форум 
організацій 
громадянського 
суспільства 

Форум, зустріч з 
громадськістю 

Квітень-
травень 
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 07 80 
dsk@kievcity.gov.ua 

21.  Міжнародний день музеїв Наради 
 
 
 
 

Травень  
2018 року 

Діячі сфери мистецтва та 
представники громадськості 

Начальник відділу з питань роботи 
музеїв, бібліотек, архіву та 
міжнародних зв’язків Департаменту 
культури Мухіна-Мрига Т.П., 
тел.: (044) 279 01 52, tnov00@i.ua 

22.  Вручення Мистецької 
премії «Київ»  

Засідання комісії по 
призначенню 
мистецької премії 
«Київ»  
 
 
 
 
 

Травень  
2018 року 

Діячі сфери культури Заступник начальника управління – 
начальник відділу театрально-
концертних та культурно-освітніх 
закладів Департаменту культури  
Боголій Л.П., тел.: (044) 279 62 59, 
b.1.р@і.uа 
 
 

23.  Розвиток медіа освіти Міжнародний 
фестиваль-конкурс 
дитячо-юнацької 
журналістики «Прес-
весна на Дніпрових 
схилах» 

Травень  
2018 року 

Молодь, представники мас-
медіа, освітяни 

Кравчук М.В. – головний спеціаліст 
відділу з питань звернення громадян, 
ліцензування та атестації навчальних 
закладів Департаменту  
тел.: (044) 279-02-73 
mariiakravchuk@gmail.com 

24.  Особливості здійснення 
закупівельних процедур 
через електронну систему 
РroZorro 

Засідання за круглим 
столом 

Червень 
2018 року 

Органи самоорганізації 
населення 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій 
тел.: (044) 235 05 85 
dskvms@ukr.net 



 

25.  Проект Міської цільової 
програми розвитку 
туризму в місті Києві на 
2019-2021 роки 

Засідання за круглим 
столом 

Червень-
липень  
2018 року 

Представники туристичної 
сфери, туроператори, 
турагенти, іноземні та 
внутрішні туристи, 
представники івент 
індустрії 

Управління туризму, 
тел.: (044) 202-60-80, 
taranenko.kyivtourism@gmail.com 

26.  Затвердження медіа-
проектів до 27-ї річниці 
Дня незалежності України 

Публічна презентація Серпень 
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства, мешканці міста 
Києва 
 

Управління інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій,  
тел.: (044) 235 02 45 
dskzmi@ukr.net 

27.  Новий 2018/2019 
навчальний рік 

Конференція Серпень  
2018 року 

Освітяни, батьки Фіданян О.Г. – директор 
Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту, 
тел.: (044) 279 14 46 
Osvita@kievcity.gov.ua 

28.  Алгоритм створення 
органу самоорганізації 
населення 

Засідання за круглим 
столом 

Серпень 
2018 року 

Органи самоорганізації 
населення 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій 
тел.: (044) 235 05 85 
dskvms@ukr.net 

29.  Розвиток громадянської 
освіти серед учнівської 
молоді 

ІІІ Київський дитячо-
юнацький форум 
«Менше 18 - Ми 
можемо!» 

27 жовтня  
2018 року 

Учнівська молодь, батьки, 
освітяни 

Кравчук М.В. – головний спеціаліст 
відділу з питань звернення громадян, 
ліцензування та атестації навчальних 
закладів Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту, 
тел.: (044) 279 02 73 
mariiakravchuk@gmail.com 

30.  Проект Орієнтовного 
плану проведення 
консультацій з 
громадськістю на 2019 рік 

Електронні 
консультації 

Грудень  
2018 року 

Представники 
громадськості міста Києва, 
мешканці міста Києва 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 07 80 
dsk@kievcity.gov.ua 



 

31.  Підсумки діяльності 
органів самоорганізації 
населення столиці 

Конференція Грудень 
2018 року 

Органи самоорганізації 
населення 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 05 85 
dskvms@ukr.net 

32.  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     

Нарада ІІ квартал  
2018 року 

Медична спільнота та 
населення міста 

Управління лікувально-
профілактичної допомоги 
Департаменту охорони здоров’я,  
тел.: (044) 284 08 75, 
admin@health.kiev.uа 
 
Головний спеціаліст взаємодії із ЗМІ 
Вишневська Н.І.,  
тел.: (044) 284 08 78, dozpres@ukr.net 

33.  Перші результатів та 
проблемні питання 
імплементації в 
Подільському районі 
міста Києва пілотного 
проекту «Лікар у Вашому 
домі» щодо створення 
умов для реалізації 
конституційного права 
громадян, першочергово 
інвалідів І групи, дітей та 
осіб, які не здатні до 
самообслуговування та 
потребують постійної 
сторонньої допомоги, на 
соціальний захист та 
здоров’я шляхом 
забезпечення доступності 
отримання гарантованого 
якісного медичного 
обслуговування 

Зустріч, нарада 
 

ІІІ квартал  
2018 року 
 

Громадськість, медики, 
мешканці міста Києва, 
соціальні працівники, 
волонтери    Подільського 
району міста Києва та інші 
зацікавлені особи, залучені 
до реалізації проекту 
 

Управління лікувально-
профілактичної допомоги 
Департаменту охорони здоров’я,  
(тел.: (044) 284 08 75,   
admin@health.kiev.uа) спільно з 
Департаментом соціальної політики 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та 
Подільською РДА 
 
Головний спеціаліст взаємодії із ЗМІ 
Вишневська Н.І.,  
тел.: (044)  284 08 78, 
dozpres@ukr.net 
 
 



 

34.  Шляхи удосконалення 
роботи з надання 
допомоги у лікуванні та 
обслуговуванні 
важкохворих дітей, 
допомоги 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 

Нарада ІІ-ІІІ квартали 
2018 року 

Мешканці м. Києва   
 
  

   

Управління лікувально-
профілактичної допомоги, 
управління економіки  
Департаменту охорони здоров’я 
(тел.: (044) 284 08 75,  
admin@health.kiev.uа) спільно 
Департаментом соціальної політики 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та  
НМУ імені О.О. Богомольця  
 
Головний спеціаліст взаємодії із ЗМІ 
Вишневська Н.І.,  
тел.: (044) 284 08 78, dozpres@ukr.net 
 

35.  Успішні практики 
реалізації громадських 
ініціатив 

Засідання конкурсної 
комісії 

ІІІ-ІV квартал 
2018 року 
 

Представники 
громадськості міста Києва 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 07 80 
dsk@kievcity.gov.ua 

36.  Досвід впровадження 
автоматизованої 
інформаційно-аналітичної 
системи ресурсного 
забезпечення закладів 
охорони здоров’я еHealth 
у  м. Києві. 

Засідання за круглим 
столом 
 

IV квартал 
2018 року 
 

Медична спільнота та 
мешканці міста Києва 

Управління лікувально-
профілактичної допомоги 
Департаменту охорони здоров’я,  
тел.: (044) 284 08 75,  
admin@health.kiev.uа 
 
Головний спеціаліст взаємодії із ЗМІ 
Вишневська Н.І.,  
тел.: (044) 284 08 78, dozpres@ukr.net 



 

37.  Діяльність 
консультативно-дорадчого 
органу при Київській 
міській державній 
адміністрації 
(Координаційна рада з 
питань сприяння розвитку 
громадянського 
суспільства) 

Засідання Щокварталу 
протягом 
2018 року 

Мешканці міста Києва Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 07 80 
dsk@kievcity.gov.ua 

38.  Встановлення цін і 
тарифів, які підлягають 
державному регулюванню 

Електронні 
консультації 

Протягом  
2018 року (за 
необхідністю) 
 

Мешканці міста Києва Бойко І.П. – заступник начальника 
управління цінової політики 
Департаменту економіки та 
інвестицій, тел.: (044) 529 95 53 

39.  Освітні заходи, 
організовані за сприянням 
міжнародних організацій 
 

Конференції, відео 
конференції, вебінари,  
лекції, тренінги тощо 

Протягом  
2018 року 

Медична спільнота Управління лікувально-
профілактичної допомоги, 
управління економіки, управління 
економіки Департаменту охорони 
здоров’я.        тел.: (044) 284 08 75, 
admin@health.kiev.uа 

40.  Обговорення актуальних 
питань  

Засідання комісії по 
призначенню довічних 
міських стипендій 
видатним діячам 
культури і мистецтва 
 

Протягом  
2018 року 

Діячі сфери культури,             
мистецтв, представники 
громадськості  
представники громадськості 

Заступник начальника управління – 
начальник відділу театрально-
концертних та культурно-освітніх 
закладів Департаменту культури 
Боголій Л.П., тел.: (044) 279 62 59, 
b.1.р@і.uа 

41.  Реформування газети 
«Вечірній Київ» 

Засідання за круглим 
столом 

Протягом 
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства м. Києва 

Управління інформаційної політики 
та комунікацій Департаменту 
суспільних комунікацій,  
тел.: (044) 235 02 45 
dskzmi@ukr.net 

42.  Впровадження 
енергоефективних заходів 
у житловому фонді міста 
Києва 

Засідання за круглим 
столом, зустрічі 
(наради), конференції, 
форуми 

Протягом  
2018 року 

Мешканці міста Києва Управління розвитку житлово-
комунального господарства 
Департаменту житлово-комунальної 
інфраструктури, тел.: (044) 279 36 23, 
zki.sip@kievcity.gov.ua 



 

43.  Обговорення проблемних 
питань, пов’язаних з 
експлуатацією полігону 
твердих побутових 
відходів №5   

Наради, зустрічі, 
засідання комісії з 
вирішення проблемних 
питань, пов’язаних з 
експлуатацією полігону 
твердих побутових 
відходів №5   

Протягом  
2018 року 

Представники 
територіальних громад 
населених пунктів, 
прилеглих до території 
полігону твердих побутових 
відходів №5 

Відділ санітарної очистки та 
інженерного захисту території 
управління житлово-комунальної 
політики Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури,  
тел.: (044) 235 92 38 

44.  Організація та проведення 
заходів до Всесвітніх днів, 
присвячених охороні 
здоров’я 

Конференції, відео- 
конференції, вебінари, 
брифінги, майстер-
класи, тренінги, 
вуличні інформаційно-
оздоровчі акції, дні 
відкритих дверей, дні 
здоров’я, засідання за 
круглим столом, лекції, 
робота клубів 
профілактичної 
медицини тощо 

Протягом  
2018 року 
 

Мешканці та медики  
м. Києва 

Управління лікувально-
профілактичної допомоги 
Департаменту охорони здоров’я,  
тел.: (044)  284 08 75,  
admin@health.kiev.uа 
 
Головний спеціаліст взаємодії із ЗМІ 
Вишневська Н.І.,  
тел.: (044)  284 08 78, 
dozpres@ukr.net 
 
 

45.  Проект «Комплексної 
міської цільової програми 
екологічного 
благополуччя міста Києва 
на 2018-2020 роки» 

Засідання за круглим 
столом 

Протягом  
2018 року 

Громадські організації у 
сфері екології, підприємства 
та організації, діяльність 
яких має вплив на природнє 
середовище 

Савченко О.О., управління екології 
та природних ресурсів Департаменту 
міського благоустрою та збереження 
природного середовища,  
тел.: (044) 425 41 94 
eco.depblag@kievcity.gov.ua  

46.  Київська міська цільова 
програма контролю за 
утриманням домашніх 
тварин та регулювання 
чисельності 
безпритульних тварин 
гуманними методами на 
2017 - 2019 роки 

Зустріч з 
громадськістю, 
засідання за круглим 
столом 

Протягом  
2018 року 

Комісія з питань захисту 
тварин, громадські 
організації у сфері захисту 
тварин 

Савченко О.О., управління екології 
та природних ресурсів Департаменту 
міського благоустрою та збереження 
природного середовища,  
тел.: (044) 425 41 94 
eco.depblag@kievcity.gov.ua 



 

47.  Розвиток водного 
господарства, 
екологічного 
оздоровлення водних 
об’єктів та створення 
єдиної інформаційної бази 
водних об’єктів міста 
Києва 

Зустріч з 
громадськістю, 
засідання за круглим 
столом 

Протягом  
2018 року 

Громадські організації у 
сфері екології, підприємства 
та організації, діяльність 
яких має вплив на природнє 
середовище та водні об’єкти 
Києва 

Цвігун В.Л., заступник начальника 
управління -  начальник відділу 
аналізу у сфері благоустрою 
Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного 
середовища 
тел.: (044) 489 50 05 
control.blagodep@kievcity.gov.ua  

48.  Питання роздрібної 
торгівлі та ресторанного 
господарства 

Електронні 
консультації, зустрічі з 
громадськістю 

Протягом  
2018 року 

Суб’єкти господарювання, 
мешканці міста Києва 

Управління торгівлі та побуту 
Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва, 
тел.: (044) 246 66 32 

49.  Актуальні питання 
підприємництва 

Зустрічі з 
громадськістю 

Протягом  
2018 року 
(за потребою) 

Підприємці, представники 
громадських організацій 
підприємців 

Управління регуляторної політики та 
підприємництва Департаменту 
промисловості та розвитку 
підприємництва, 
тел.: (044) 235 71 18 

50.  Обговорення профільних 
питань 

Засідання Президії 
Ради директорів 
підприємств, установ та 
організацій м. Києва 

Протягом  
2018 року 

Керівники промислових 
підприємств та громадських 
організацій м. Києва 

Бородюк А.О. – головний спеціаліст 
відділу промисловості управління 
промисловості та інноваційної 
політики Департаменту 
промисловості та розвитку 
підприємництва, 
тел.: (044) 289 26 32 

51.  Обговорення профільних 
питань 

Засідання розширеної 
Ради директорів 
підприємств, установ та 
організацій м. Києва 

Протягом  
2018 року 

Керівники промислових 
підприємств та громадських 
організацій м. Києва 

Бородюк А.О. – головний спеціаліст 
відділу промисловості управління 
промисловості та інноваційної 
політики Департаменту 
промисловості та розвитку 
підприємництва, 
тел.: (044) 289 26 32 



 

52.  Конкурс щодо визначення 
проектів організацій 
громадянського 
суспільства для реалізації 
яких надаються бюджетні 
кошти «Громадська 
перспектива: прозора 
влада та активна громада» 

Засідання оргкомітету, 
зустрічі з 
громадськістю, нарада 

Протягом 
2018 року 

Організації громадянського 
суспільства м. Києва 

Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 07 80 
dsk@kievcity.gov.ua 

53.  Діяльність 
консультативно-дорадчого 
органу при Київській 
міській державній 
адміністрації (Громадської 
ради) 

Засідання Протягом 
2018 року 

Мешканці міста Києва Управління з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з громадськістю 
Департаменту суспільних 
комунікацій, тел.: (044) 235 07 80 
dsk@kievcity.gov.ua 

54.  Розвиток професійної 
компетентності вчителів 

Інтернет-конференції Протягом  
2018 року 

Освітяни Директор Інституту післядипломної 
педагогічної освіти  
Войцехівський М.Ф., 
тел.: (044) 553 99 83 
ippo@kmpu.edu.ua 

55.  Відкритий відбір 
кандидатур на заміщення 
вакантних посад 
керівників закладів освіти  

Конкурс  Протягом  
2018 року 

Освітяни, батьки Фіданян О.Г. – директор 
Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту, тел.: (044) 279 14 46 
Osvita@kievcity.gov.ua 

56.  Питання освіти Електронні 
консультації 

Протягом  
2018 року 

Освітяни, батьки Фіданян О.Г. – директор 
Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту, тел.: (044) 279 14 46 
Osvita@kievcity.gov.ua 
Кравчук М.В. – головний спеціаліст 
відділу з питань звернення громадян, 
ліцензування та атестації навчальних 
закладів, тел.: (044) 279 02 73 
mariiakravchuk@gmail.com 



 

57.  Проблемні об’єкти 
будівництва незначного 
(СС1) та середнього (СС2) 
класу наслідків 
(відповідальності) 

Зустріч з 
громадськістю 

Протягом  
2018 року  
(у разі 
необхідності) 

Мешканці міста Києва Управління контролю за 
будівництвом Департаменту з питань 
державного архітектурно-
будівельного контролю,  
тел.: (044) 279 62 08, 
dabk@kievcity.gov.ua 

58.  Проекти рішень Київської 
міської ради про 
перейменування вулиць 
міста Києва 

Електронні 
консультації 

Постійно 
протягом 
2018 року (при 
надходженні 
пропозицій 
щодо 
перейменуванн
я) 

Мешканці міста Києва Начальник відділу з суспільно-
політичних питань Департаменту 
суспільних комунікацій 
Шибанов Я.М., 
тел.: (044) 235 05 65 

59.  Реалізація п. 15.1 заходів 
Київської міської цільової 
програми розвитку 
промисловості  
на 2015-2018 роки 
(Організація виставок, 
ярмарків, ділових 
переговорів, бізнес-
зустрічей із залученням, 
на конкурсних засадах, 
суб'єктів малого та 
середнього бізнесу  
м. Києва)  

Засідання за круглим 
столом 

2018 рік Представники влади та 
бізнесу України та 
іноземних держав, 
керівники промислових 
підприємств та громадських 
організацій м. Києва 

Кур’ян О.А. – головний спеціаліст 
відділу науково-технічної та 
інноваційної політики Департаменту 
промисловості та розвитку 
підприємництва,  
тел.: (044) 289 22 15 

 


