
 
ЗВІТ 

про виконання Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю 
на 2016 рік 

 
№ Перелік консультацій з 

громадськістю, які були проведені 
згідно з орієнтовним планом  

на 2016 рік 

Перелік консультацій 
з громадськістю, які 
були включені до 

орієнтовного плану на 
2016 рік, але не були 

проведені 

Перелік 
консультацій з 

громадськістю, які 
були проведені, але 
не включені до  

орієнтовного плану  
на 2016 рік 

Дата 
проведення 
консультацій

Електронне посилання 

1 2 3 4 5 6 
 

Департамент економіки та інвестицій 
1.  Обговорення на офіційному інтернет-

порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 24 
вересня  2014 року № 1055 «Про 
встановлення тарифів на платні 
послуги зістоматологічної  допомоги, 
які надаються державними та 
комунальними закладами охорони 
здоров’я у м. Києві» 

- - 28.01.2016–
12.02.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/64.html 
 
 
 
 
 

 

2.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про погодження 
розміру автостанційного збору 
автостанції «Видубичі» Комунального 
підприємства «Київпастранс» 

- - 12.02.2016– 
26.02.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/66.html 
 
 



 
3.  Обговорення на офіційному інтернет-

порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 
лютого 2015 року № 171 «Про 
встановлення тарифів на платні 
послуги з медичного обслуговування, 
які надаються лікувально-
профілактичними комунальними 
закладами охорони здоров’я» 

- - 16.02.2016– 
01.03.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/67.html 
 

 

4.  - Засідання за круглим 
столом «Розробка 
Програми 
екскурсійного 
обслуговування 
школярів з 
урахуванням вікових 
категорій» 

- - - 

5.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на послуги з користування 
відведеними майданчиками для 
платного паркування транспортних 
засобів, які надаються Комунальним 
підприємством «Київтранспарксервіс» 

- - 30.03.2016– 
14.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/75.html 
 
 
 

6.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 

- - 08.04.2016– 
23.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/77.html 
 
 



 
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 
24 вересня 2014 року № 1056 «Про 
встановлення тарифів на платні 
послуги з медичного обслуговування, 
які надаються лікувально-
профілактичними державними 
закладами охорони здоров’я» 

7.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про погодження 
розміру автостанційного збору для 
автостанцій Державного підприємства 
«Київпассервіс» 

- - 08.04.2016– 
23.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/78.html 
 

 

8.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 
30 січня 2015 року № 66 «Про 
встановлення тарифів на перевезення 
пасажирів і вартості проїзних квитків у 
міському пасажирському транспорті, 
який працює у звичайному режимі 
руху» 

- - 12.04.2016–
26.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/79.html 
 
 

9.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про встановлення 
вартості єдиного разового квитка на 

- - 17.05.2016–
01.06.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/83.html 
 
 



 
перевезення пасажирів у міській 
електричці, яка працює у звичайному 
режимі руху, та у трамваях на 
маршрутах № 4, 5 або у автобусах 
№ 59, 60, 61, які працюють у 
звичайному режимі руху на маршрутах 
загального користування» 

10.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 24 
вересня  2014 року № 1055 «Про 
встановлення тарифів на платні 
послуги зі стоматологічної  допомоги, 
які надаються державними та 
комунальними закладами охорони 
здоров’я у м. Києві» 

- - 23.05.2016–
07.06.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/84.html 
 
 

11.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає 
Територіальне медичне об’єднання 
«Фтизіатрія» у місті Києві 

- - 17.06.2016– 
03.07.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/88.html 
 
 

12.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Київський 

- - 06.07.2016– 
20.07.2019 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/95.html 
 



 
міський пологовий будинок № 5» 

13.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги 
№ 1 Дніпровського району м. Києва» 

- - 12.07.2016– 
26.07.2019 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/96.html 
 
 

14.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 
лютого 2015 року № 171 «Про 
встановлення тарифів на платні 
послуги з медичного обслуговування, 
які надаються лікувально-
профілактичними комунальними 
закладами охорони здоров’я» 

- - 20.07.2016– 
04.08.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/100.html 
 
 

15.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги зі 
стоматологічної допомоги, які надає 
Комунальне підприємство 
«Стоматологія Дніпровського району  
м. Києва» 

- - 10.08.2016– 
25.08.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/105.html 
 
 



 
16.  Обговорення на офіційному інтернет-

порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 24 
вересня 2014 року № 1055 «Про 
встановлення тарифів на платні 
послуги зі стоматологічної  допомоги, 
які надаються державними та 
комунальними закладами охорони 
здоров’я у   
м. Києві» 

- - 11.08.2016– 
26.08.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/106.html 
 
 

17.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство 
«Консультативно-діагностичний центр 
Дніпровського району м. Києва» 

- - 11.08.2016– 
26.08.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/104.html 
 

 

18.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надаються 
Державною установою «Національний  
інститут серцево-судинної хірургії 
імені М. М. Амосова Національної 
академії медичних наук України» 

- - 19.08.2016–
04.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/107.html 
 
 



 
19.  Обговорення на офіційному інтернет-

порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги за 
нозологіями, які надає Державна 
установа «Національний  інститут 
серцево-судинної хірургії імені 
М. М. Амосова Національної академії 
медичних наук України» 

- - 26.08.2016– 
11.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/108.html 
 
 

20.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до  
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 11 
червня 2015 року № 557 «Про 
встановлення тарифів на платні 
послуги за нозологіями та послуги, що 
входять до їх складу, які надають 
лікувально-профілактичні державні та 
комунальні заклади охорони здоров'я» 

- - 22.09.2016– 
07.10.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/112.html 
 
 

21.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 24 
вересня 2014 року № 1056 «Про 
встановлення тарифів на платні 
послуги з медичного обслуговування, 
які надаються лікувально-

- - 05.10.2016– 
19.10.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/113.html 
 
 



 
профілактичними державними 
закладами охорони здоров’я» 

22.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 26 
лютого 2015 року № 171 «Про 
встановлення тарифів на платні 
послуги з медичного обслуговування, 
які надаються лікувально-
профілактичними комунальними 
закладами охорони здоров’я» 

- - 10.10.2016– 
26.10.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/116.html 
 
 

23.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги зі 
стоматологічної допомоги, які надає 
Комунальне некомерційне 
підприємство «Консультативно-
діагностичний центр» Печерського 
району м. Києва 

- - 25.10.2016– 
08.11.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/121.html 
 
 

24.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Київська 
міська клінічна офтальмологічна 
лікарня «Центр мікрохірургії ока»  

- - 25.10.2016– 
08.11.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/122.html 
 
 



 
25.  Обговорення на офіційному інтернет-

порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство 
«Консультативно-діагностичний 
центр» Шевченківського району міста 
Києва 

- - 07.11 2016– 
22.11.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/128.html 
 
 

26.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство 
"Консультативно-діагностичний 
центр" Печерського району м. Києва 

- - 07.11 2016– 
22.11.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/127.html 
 
 

27.  - - Електронні 
консультації з 
громадськістю щодо 
обговорення проекту 
Стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 
року (у новій редакції)

10.11.2016–
30.11.2016 

https://kievcity.gov.ua/content/pro
ekt-strategii-rozvytku-mista-
kyieva-do-2025-roku-u-noviy-
redakcii.html 
 
http://projects.kievcity.gov.ua/proj
ects/view.php?P=260 
 
http://kievcity.gov.ua/content/strat
egichnyy-rozvytok.html 

28.  Дослідження туристичних потоків у 
місті Києві, внутрішній туризм 
(опитування) 

- - Листопад-
грудень 

2016 року 

https://kievcity.gov.ua/news/?c=2
85 
 



 
29.  - - Розвиток екскурсійної 

діяльності у місті 
Києві (міжнародна 
конференція «Досвід 
організації 
екскурсійної 
діяльності та 
створення дієвого 
механізму контролю 
за наданням якісних 
екскурсійних послуг») 

23.11.2016 https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=941482529316335&set
=pcb.941482782649643&type=3
&theater 
 
https://www.facebook.com/events
/181734102287662/ 
 
 

30.  - - Міжнародна 
конференція 
«Створення та 
організація роботи 
комунальних 
туристично-
інформаційних 
центрів» 

22.11.2016 https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=941482529316335&set
=pcb.941482782649643&type=3
&theater 
 
https://www.facebook.com/events
/181734102287662/ 

31.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про погодження  
товариству з обмеженою 
відповідальністю «ДОРОЖНА 
КАРТА» розміру автостанційного 
збору на 2016-2017 роки для 
автостанції» 

- - 14.11.2016–
28.11.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/129.html 
 
 
 

32.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство "Центр 

- - 30.11.2016– 
14.12.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/140.html 
 



 
первинної медико-санітарної допомоги 
№1" Шевченківського району  
міста Києва 

33.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «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 

- - 30.11.2016–
14.12.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/141.html 
 
 

34.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Державна 
установа "Національний науковий 
центр "Інститут кардіології імені 
академіка М. Д. Стражеска" 
Національної академії медичних наук 
України 

- - 01.12.2016–
16.12.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/133.html 
 
 
 
 

35.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 24 
вересня 2014 року № 1055 «Про 

- - 06.12.2016– 
20.12.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/137.html 
 
 
 



 
встановлення тарифів на платні 
послуги зі стоматологічної допомоги, 
які надаються державними та 
комунальними закладами охорони 
здоров’я у м. Києві» 

36.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство 
"Консультативно-діагностичний 
центр" Святошинського району  
м. Києва 

- - 01.12.2016– 
16.12.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/134.html 
 
 

37.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги зі 
стоматологічної допомоги, які надає 
Комунальне некомерційне 
підприємство "Консультативно-
діагностичний центр" Солом'янського 
району м. Києва 

- - 02.12 2016 –
17.12.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/136.html 
 
 
 

38.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство 
"Консультативно-діагностичний 
центр" Солом'янського району м.Києва 

- - 02.12.2016 – 
17.12.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/135.html 
 
 
 



 
39.  Обговорення на офіційному інтернет-

порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги зі 
стоматологічної допомоги, які надає 
Комунальне некомерційне 
підприємство «Консультативно-
діагностичний центр Дніпровського 
району м. Києва 

- - 14.12.2016 – 
28.12.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/139.html 
 
 
 

40.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги за 
нозологіями, які надає Державна 
установа «Національний інститут 
серцево-судинної хірургії імені М.М. 
Амосова Національної академії 
медичних наук України 

- - 15.12.2016 – 
30.12.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/142.html 
 
 
 
 

41.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту розпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство 
«Консультативно-діагностичний центр 
№2 Дарницького району м. Києва 

- - 15.12.2016 –
30.12.2016 

 
 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/143.html 
 
 
 
 

42.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проектурозпорядження 
Київської міської державної 
адміністрації «Про внесення змін до 

- - 16.12.2016 – 
30.12.2016 

 
 

http://projects.kievcity.gov.ua/ne
ws/144.html 
 
 



 
Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство 
«Консультативно-діагностичний центр 
Дніпровського району м. Києва» 

43.  - Обговорення проекту 
рішення Київської 
міської 
ради«Про державне –
приватне партнерство у 
місті Києві» 

- - - 

44.  - Обговорення проекту 
рішення Київської 
міської ради «Про 
затвердження 
Положення про 
проведення 
інвестиційних 
конкурсів у місті 
Києві» 

- - - 

 
Служба у справах дітей та сім’ї 

45.  - - Круглі столи, наради 
щодо популяризації 
створення 
патронатних сімей в 
столиці 

Протягом  
2016 року 

тел.: (044) 4840525 
ssdkmda@ukr.net 

 

 
Департамент промисловості та розвитку підприємництва 

46.  - - Засідання 
Координаційної ради 
з питань розвитку 
підприємницва при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 
(КМДА) 

28.01.2016 
25.05.2016 
31.10.2016 

 

https://kievcity.gov.ua/content/90
_departament-promyslovosti-ta-
rozvytku-pidpryjemnytstva.html 

 

47.  - Засідання - - Не проводилися у зв’язку з 



 
Координаційної ради з 
питань боротьби з 
порушення прав 
інтелектуальної 
власності  

кадровими змінами та змінами 
в структурі виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), реорганізацією в 
правоохоронних та 
контролюючих органах міста 

48.  - - Робоча зустріч  з 
представниками 
Торгово-промислової 
палати України 

18.01.2016 https://kievcity.gov.ua/news/3337
2.html 
 

49.  - - Засідання Ради 
кластеру легкої 
промисловості 

18.02.2016 
22.03.2016 

https://kievcity.gov.ua/news/3380
1.html 
https://kievcity.gov.ua/news/3522
4.html 

50.  Питання організації в 2016 році на 
території столиці пересувної 
дрібнороздрібної торговельної мережі 
(робоча зустріч) 

- - 19.02.2016 https://kievcity.gov.ua/content/90
_departament-promyslovosti-ta-
rozvytku-pidpryjemnytstva.html 

 
51.  - - Засідання тимчасової 

робочої групи з 
розробки механізму 
надання фінансово-
кредитної підтримки 
суб’єктам 
господарювання м. 
Києва 

26.02.2016 
 

https://kievcity.gov.ua/news/3399
3.html 
 

52.  - - Засідання Комісії з 
відбору та висування 
кандидатів від міста 
Києва на присудження 
Премії Кабінету 
Міністрів України за 
особливі досягнення 
молоді у розбудові 
України 

26.02.2016 
 

https://kievcity.gov.ua/news/3399
4.html 
 



 
53.  - - Організаційне 

засідання Робочої 
групи з підготовки та 
проведення ІІ 
Національного 
форуму з підтримки 
експорту 

26.02.2016 
 

https://kievcity.gov.ua/news/3399
5.html 
 

54.  - - Зустріч з 
представниками 
профспілкової 
організації суб’єктів 
господарювання КП 
«Володимирський 
ринок» стосовно 
надання роз’яснень з 
подальшого 
функціонування КП 
«Володимирський 
ринок» 

02.03.2016 https://kievcity.gov.ua/content/90
_departament-promyslovosti-ta-
rozvytku-pidpryjemnytstva.html 

 

55.  - - Засідання робочої 
групи Кластеру легкої 
промисловості в 
рамках виконання 
Угоди про співпрацю 
між виконавчим 
органом Київської 
міської ради 
(Київською міською 
державною 
адміністрацією), 
Київським 
національним 
університетом 
технологій та дизайну 

03.03.2016 https://kievcity.gov.ua/news/3429
4.html 
 



 
56.  - - Обговорення з 

представниками 
промислового 
підприємства  
ПАТ НВП 
«Сатурн»проблемних 
питань діяльності, в 
тому числі 
оформлення 
договірних відносин 
права користування 
земельними 
ділянками, отримання 
міжнародних 
сертифікатів та 
питання 
розробки нових 
перспективних 
проектів в області 
зв'язку, радіометрії, 
телекомунікацій та ін. 

16.03.2016 https://kievcity.gov.ua/news/3472
2.html 
 

57.   - Спільне засідання 
Ради директорів 
підприємств, установ 
та організацій міста 
Києва, Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка та 
Корпорації «Науковий 
парк «Київський 
університет імені 
Тараса Шевченка» 
щодо інноваційних 
проектів та розробок, 
що можуть бути 
впроваджені в міське 

29.03.2016 https://kievcity.gov.ua/content/90
_departament-promyslovosti-ta-
rozvytku-pidpryjemnytstva.html 
 



 
господарство столиці 

58.  - - Обговорення з  
представниками ТОВ 
«Віаком»питання 
збільшення рівня 
кооперації з іншими 
профільними 
підприємствами міста 
Києва з метою 
виготовлення 
імпортозаміщеної 
продукції, також були 
розглянуті проблемні 
питання діяльності, в 
тому числі високий 
рівень орендної плати 
за користування 
земельними 
ділянками, отримання 
міжнародних 
сертифікатів 

30.03.2016 https://kievcity.gov.ua/news/3535
4.html 

59.  - - Проведення  
ІІ Національного 
форуму з підтримки 
експорту, в рамках 
якого відбулася 
церемонія 
нагородження 
переможців конкурсу 
«Кращий експортер 
року» та круглий стіл 
за ініціативи 
Департаменту 
промисловості та 
розвитку 
підприємництва 
виконавчого органу 

27-
28.04.2016 

https://kievcity.gov.ua/content/90
_departament-promyslovosti-ta-
rozvytku-pidpryjemnytstva.html 
 



 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) 

60.  - - Проведення 
громадських слухань з 
ініціативною групою 
реконструкції ринку 
«Березняки» ТОВ 
«Берком» щодо 
обговорення 
пропозицій до 
проекту реконструкції 
цього ринку 

30.06.2016 https://kievcity.gov.ua/content/90
_departament-promyslovosti-ta-
rozvytku-pidpryjemnytstva.html 
 

61.  - - Зустріч з 
представниками 
профспілкової 
організації суб’єктів 
господарювання КП 
«Володимирський 
ринок» стосовно 
надання роз’яснень з 
укладання договорів 
оренди між КП 
«Володимирський 
ринок» та суб’єктами 
господарювання 

09.08.2016 https://kievcity.gov.ua/content/90
_departament-promyslovosti-ta-
rozvytku-pidpryjemnytstva.html 
 

62.  - - Зустріч з 
громадськістю з 
питань проведення 
загальноміського 
шкільного ярмарку  
20-21 серпня  
обговоренняскладу 
учасників шкільного 
ярмарку та умов 
участі в ньому 

20.08.2016 Через засоби масової 
інформації 



 
63.  - - Зустріч з 

представниками 
Литовського 
інноваційного центру 
з метою 
співробітництва щодо 
розвитку 
євроінтеграційних 
процесів в Україні та 
надання 
інформаційної 
підтримки 
Українським 
науковим закладам 

17.10.2016 https://kievcity.gov.ua/news/4339
1.html 
 

64.  - - Нарада з 
представниками 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка 
щодо співпраці та 
участі у проектах 
Горизонт 2020 

21.10.2016 https://kievcity.gov.ua/news/4339
2.html 
 

65.  - - Нарада з заступником 
директора Офісу 
супроводження 
інвестицій - Деборою 
Ферлемб щодо 
обговорення питання 
участі в 
Інвестиційному 
форумі м. Києва 

24.10.2016 https://kievcity.gov.ua/news/4348
8.html 
 



 
66.  - - Обговорення питань  

розширення ринків 
збуту продукції, 
завантаження 
виробничих 
потужностейз 
представниками 
промислового 
підприємства   
ПАТ «Фанплит» 

31.10.2016 https://kievcity.gov.ua/news/4361
7.html 
 

67.  - - Питання 
інформування 
суб’єктів 
господарювання – 
операторів 
продовольчого ринку 
про вимоги Закону 
України «Про основні 
принципи та вимоги 
до безпечності та 
якості харчових 
продуктів», 
законодавче  
регулювання 
безпечності та якості 
харчових продуктів, 
вимоги до операторів 
ринку харчових 
продуктів та 
споживання харчових 
продуктів, порядок 
забезпечення 
безпечності та 
окремих показників 
якості харчових 
продуктів, що 
виробляються, 

11.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kievcity.gov.ua/content/90
_departament-promyslovosti-ta-
rozvytku-pidpryjemnytstva.html 
 



 
перебувають в обігу, 
ввозяться 
(пересилаються) на 
митну територію 
України та/або 
вивозяться 
(пересилаються) з неї. 
(Зустріч - нарада) 

68.    Проведення у 
районних в місті 
Києві державних 
адміністраціях 
розширених нарад з 
суб’єктами 
господарювання, що 
провадять діяльність у 
закладах торгівлі та на 
продовольчих 
ринкових 
підприємствах на 
території м. Києва, із 
залученням 
громадських 
організацій щодо 
інформування 
підприємців про 
порядок провадження 
господарської 
діяльності, що 
пов’язана з 
реалізацією, 
виготовленням, 
зберіганням продуктів 
харчування, та вимог 
Закону України «Про 
основні принципи та 
вимоги до безпечності 

21.11.2016 –
20.12.2016 

 

https://kievcity.gov.ua/content/90
_departament-promyslovosti-ta-
rozvytku-pidpryjemnytstva.html 
 



 
та якості харчових 
продуктів» 
(розширені наради) 

  
Департамент житлово-комунальної інфраструктури 

69.  - Громадські слухання 
щодо розробки Плану 
дій сталого 
енергетичного розвитку 
міста Києва 

- - У 2016 році громадські 
слухання щодо обговорення 
Плану дій сталого 
енергетичного розвитку міста 
Києва не проводились.  

70.  - Громадські слухання 
«Стан виконання 
бюджету Департаменту 
житлово-комунальної 
інфраструктури за 2015 
рік» 

- - Громадські слухання щодо 
публічного обговорення 
виконання бюджету 
Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури за 
2015 рік не проводилися  

71.  Засідання за круглим столом «Реформа 
житлово-комунального господарства: 
ризик перекладання відповідальності 
на населення» 

- - 02.02.2016 http://dzki.kievcity.gov.ua/news/2
87.html 
 

72.  Вебінар із питань самоорганізації та 
енергоефективності в 
багатоквартирних будинках, ОСББ, 
нововведення Закону Українивід 
14.05.2015 №417-VIII "Про 
особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному 
будинку", відносин із управляючими 
компаніями тощо. 

- - 04.08.2016 http://dzki.kievcity.gov.ua/news/3
90.html 
 

73.  Муніципальний форум  
«Енергоефективна столиця» 

- - 21.09.2016 http://dzki.kievcity.gov.ua/news/4
16.html 
 

74.  Проведення засідань Координаційної 
ради з питань сприяння розвитку ОСББ 
у місті Києві  

- - 08.11.2016 https://kievcity.gov.ua 
 



 
75.  Конференція на тему: «Розвиток 

житлово-комунального господарства 
столиці: форсайтинг успіху» 

- - 09.11.2016 http://dzki.kievcity.gov.ua/news/4
47.html 
 

 
Департамент суспільних комунікацій 

76.  - Обговорення на 
офіційному інтернет-
порталі Київської 
міської державної 
адміністрації проекту 
Плану дій з реалізації 
Ініціативи 
«Партнерство 
«Відкритий Уряд» у 
2016 − 2017 роках у 
місті Києві 

- - Відсутнє доручення Кабінету 
Міністрів України про 
підготовку зазначеного Плану 

77.  - Громадське 
обговорення щодо 
виконання законів, які 
визначають напрями 
впровадження 
механізму 
децентралізації в 
Україні:  «Про 
добровільне об’єднання 
територіальних 
громад», «Про основи 
державної регіональної 
політики» 

- - - 

78.  - Засідання за круглим 
столом щодо 
обговорення звіту щодо 
виконання Плану дій з 
реалізації Ініціативи 
«Партнерство 
«Відкритий Уряд» у 
2014 − 2015 роках у 

- - - 



 
місті Києві, а також 
перспективного плану 
заходів на  2016-2017  
роки, враховуючи 
рекомендації Кабінету 
Міністрів України 

79.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту плану заходів з 
відзначення Дня Європи в Україні в 
місті Києві 
(Замість електронного обговорення 
були проведені наради та зустрічі з  
за участю посольств країн-членів 
Європейського Союзу,організаторів 
заходу тапредставників структурних 
підрозділів Київської міської 
державної адміністрації щодо 
напрацювання та обговорення плану 
заходів з відзначення Дня Європи в 
Україні в місті Києві 

- - 17.03.2016 
10.05.2016 
12.05.2016 

http://dsk.kievcity.gov.ua/ 

80.   Засідання за круглим 
столом«Проект 
рішення Київради «Про 
міський конкурс 
проектів та програм 
розвитку місцевого 
самоврядування» 

   

81.  - Громадське 
обговорення 
«Інформаційно-
комунікаційні ресурси 
просування 
українських цінностей 
в умовах інформаційної 
агресії (виконання 
Указу Президента 

- - - 



 
України «Про заходи 
щодо поліпшення 
національно-
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді»)» 

82.  - Обговорення на 
офіційному інтернет-
порталі Київської 
міської державної 
адміністрації проекту 
розпорядження «Про 
проведення міського 
конкурсу  проектів та 
програм розвитку 
місцевого 
самоврядування» 

- - - 

83.  - - Засідання конкурсної 
комісії міського 
конкурсу проектів та 
програм розвитку 
місцевого 
самоврядування щодо 
визначення 
переможців конкурсу 
проектів та програм та 
обсягів фінансової 
підтримки 

15.08.2016 http://dsk.kievcity.gov.ua/files/20
16/8/18/Protokol-zasidannya-
konkursnoi-komisii--2016.pdf 

84.  - Обговорення на 
офіційному інтернет-
порталі Київської 
міської державної 
адміністрації звіту 
щодо виконання Плану 
дій з реалізації 
Ініціативи 
«Партнерство 

- - Відсутнє доручення про 
підготовку Плану дій з 
реалізації Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий 
Уряд» у 2016 − 2017 роках у 
місті Києві 



 
«Відкритий Уряд» у 
2016 − 2017 роках у 
місті Києві 

85.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про  
перейменування вулиці Шелеста Петра 
у Деснянському районі на вулицю 
Плахотнюка Миколи» 

- - 25.02.2016–
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

86.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування провулку Шаумяна у 
Шевченківському районі на провулок 
Сергія Параджанова» 

- - 25.02.2016 – 
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

87.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Миколи 
Скрипника у Солом’янському районі 
на вулицю Миколи Лукаша» 

- - 25.02.2016 – 
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

88.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проектурішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Профінтерну у 
Голосіївському районі на вулицю 
Забайківську» 

- - 25.02.2016 – 
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

89.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проектурішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Павлика 
Морозова, що знаходиться в межах 

- - 25.02.2016 – 
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 



 
селища Водогін в Оболонському 
районі, на вулицю Академіка 
Оппокова» 

90.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Лебедєва 
Миколи у Дніпровському районі на 
вулицю Іси Мунаєва» 

- - 25.02.2016 – 
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

91.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту  рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Котовського у 
Шевченківському та Подільському 
районах на вулицю Володимира 
Сальського» 

- - 25.02.2016 – 
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

92.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Кіквідзе у 
Печерському районі на вулицю 
Михайла Бойчука» 

- - 25.02.2016 – 
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

93.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Павла Дибенка 
в Оболонському районі на вулицю 
Сім’ї Шовкоплясів» 

- - 25.02.2016 – 
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

94.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування проспекту Героїв 

- - 25.02.2016 – 
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 



 
Сталінграда в Оболонському районі на 
проспект Славутицький» 

95.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування провулку Бакинських 
Комісарів у Дніпровському районі на 
провулок Василя Сухенка» 

- - 25.02.2016 – 
25.04.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

96.  Засідання Громадської ради при 
виконавчому органі Київської міської 
ради (Київській міській державній 
адміністрації): 
1. Стан проведення реформи місцевого 
самоврядування та створення 
спроможної структурованої 
територіальної громади в місті Києві. 
2. План заходів щодо реалізації 
Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в 
Україні в місті Києві на 2016. 
3. Про систему взаємодій структурних 
підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) та 
Громадською радою при виконавчому 
органі Київської міської ради 
(Київській міській державній 
адміністрації). 
4. Створення постійних робочих 
органів – комітетів. 
5. Про Закон України №417-VIII «Про 
особливості здійснення права 
власності в багатоквартирному 
будинку». 
6. Про діяльність Київської міської 
державної адміністрації з питань 

- - 09.03.2016 
07.06.2016 
21.10.2016 
21.12.2016 

 
 

https://kievcity.gov.ua/content/41
_gromadska-rada.html 
 



 
забезпечення житлом учасників АТО. 
7. Про конфліктні забудови м. Києва. 
8. Про діяльність департаменту з 
питань державного архітектурно-
будівельного контролю КМДА та ін. 

97.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Суворова у 
Печерському районі на вулицю 
Михайла Омеляновича-Павленка» 

- - 28.03.2016 – 
28.05.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

98.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування проспекту 
Московського у Оболонському та 
Подільському районах на проспект 
Степана Бандери» 

- - 28.03.2016 – 
28.05.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

99.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування провулку Кутузова у 
Печерському районі на провулок 
Євгена Гуцала» 

- - 28.03.2016 – 
28.05.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

100.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Кутузова у 
Печерському районі на вулицю 
Генерала Алмазова» 

- - 28.03.2016 – 
28.05.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

101.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 

- - 28.03.2016 – 
28.05.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 



 
Київської міської ради «Про 
перейменування проспекту Генерала 
Ватутіна у Деснянському та 
Дніпровському районах на проспект 
Романа Шухевича» 

102.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Ванди 
Василевської у Шевченківському 
районі на вулицю Всеволода Змієнка» 

- - 28.03.2016 – 
28.05.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

103.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Баумана у 
Шевченківському районі на вулицю 
Януша Корчака» 

- - 28.03.2016 – 
28.05.2016 

 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

104.  Конференція «Розвиток ОСН як 
складова громадянського суспільства» 

- - 22.04.2016 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/11
82.html 

105.  Засідання Видавничої радипри 
Департаменті 
суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київській 
міській державній адміністрації) 

- - 27.05.2016 
01.07.2016 
04.08.2016 

http://dsk.kievcity.gov.ua/news/12
99.html 
 

106.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Тропініна у 
Шевченківському районі на вулицю 
Якубенківську» 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

107.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 



 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці   Маршала 
Тимошенка у Оболонському районі на 
вулицю Миколи Кагарлицького» 

108.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Семашка у 
Святошинському районі на вулицю 
Миколи Павлушкова» 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

109.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування провулку  Михайла 
Реута у Печерському районі на 
провулок Памви Беринди» 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

110.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці  
Новоросійської у Дніпровському 
районі на вулицю Опришківську» 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

111.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці  Генерала 
Наумова у Святошинському районі на 
вулицю Людмили Фої» 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

112.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування бульвару  Кольцова у 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 



 
Святошинському районі на бульвар 
Миколи Руденка» 

113.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування бульвару Дружби 
Народів у Печерському районі на 
бульвар Миколи Міхновського» 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

114.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування провулку 
Делегатського у Шевченківському 
районі на провулок Федорівський» 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

115.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці  Олександра 
Горовиця у Солом’янському районі на 
вулицю Василя Барки» 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

116.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці  Гайдара у 
Голосіївському районі на вулицю Сім’ї 
Прахових» 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

117.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці  Виборзької у 
Солом’янському районі на вулицю 
Сім’ї Бродських» 

- - 05.07.2016 –
05.09.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 



 
118.  Обговорення на офіційному інтернет-

порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування проспекту Героїв 
Сталінграда в Оболонському районі 
міста Києва на проспект Володимира 
Івасюка» 

- - 18.08.2016 -
18.10.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

119.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Московської в 
Печерському районі на вулицю Дмитра 
Годзенка» 

- - 18.08.2016 -
18.10.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

120.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
перейменування вулиці Петровського у 
Деснянському районі на вулицю 
Василя Щавінського» 

- - 18.08.2016 -
18.10.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
 

121.  - - Зустріч з 
громадськістю 
щодо обговорення 
проекту плану заходів 
щодо реалізації в місті 
Києві у 2016 році 
Національної стратегії 
сприяння розвитку 
громадянського 
суспільства в Україні 
на 2016-2020 роки  

05.09.2016, 
12.09.2016 

http://dsk.kievcity.gov.ua/news/?c
=1 
 

122.  - - Засідання 
Координаційної ради 
з питань сприяння 
розвитку 

15.09.2016 
19.10.2016 

https://kievcity.gov.ua/content/ko
ordynaciyna-rada-z-pytan-
spryyannya-rozvytku-
gromadyanskogo-suspilstva-pry-



 
громадянського 
суспільства при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній 
адміністрації): 
1. Про проект плану 
заходів щодо 
реалізації в місті 
Києві у 2016 році 
Національної стратегії 
сприяння розвитку 
громадянського 
суспільства в Україні 
на 2016-2020 роки та 
проміську комплексну 
програму «Сприяння 
розвитку 
громадянського 
суспільства на 2017-
2019 рр.». 
2. Стан 
запровадження 
надання 
адміністративної 
послуги «реєстрація 
громадської 
організації» через 
ЦНАПи міста Києва. 
3.  Розгляд 
пропозицій, що 
надійшли допроекту 
плану заходів щодо 
реалізації в місті 
Києві у 2016-2017 
роках Національної 

vykonavchomu-organi-kyivskoi-
miskoi-rady-kmda.html 
 



 
стратегії сприяння 
розвитку 
громадянського 
суспільства в Україні. 
4. Розгляд 
проектуміської 
комплексної програми 
«Сприяння розвитку 
громадянського 
суспільства у м. Києві 
на 2017-2019 рр.». 

123.  - - Засідання за круглим 
столом «Дні 
відкритих презентацій 
громадських практик 
столиці» 

26.09.2016 
13.10.2016 
07.11.2016 
14.11.2016 
28.11.2016 

http://dsk.kievcity.gov.ua/content/
prezentacii-gromadskyh-
praktyk.html 
 

124.  Засідання за круглим столом,  
обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації  «Проекту рішення 
Київради «Про затвердження міської 
комплексної програми «Сприяння 
місцевому самоврядуванню та 
розвитку громадянського суспільства у 
м. Києві на 2017 – 2021 рр.» 
(відредаговано назву програми) 

- - 05.09.2016 
12.09.2016 
28.09.2016 

 
08.11.2016 -
22.11.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/proj
ects/view.php?P=259 

125.  - - Конференція  
«Підсумки виконання 
заходів міської 
комплексної програми 
«Сприяння місцевому 
самоврядуванню та 
розвитку 
громадянського 
суспільства у м. Києві 
на 2012-2016 рр.», 
затвердженої 

29.09.2016 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/?c
=1 
 



 
рішенням Київради  
№ 842/7078 від  
15 грудня 2011 р., та 
плани заходів, 
передбачені проектом 
міської комплексної 
програми «Сприяння 
розвитку 
громадянського 
суспільства у м. Києві 
на 2017-2019 рр.» 

126.  - - Засідання робочої 
групи під 
головуванням  
заступнику голови 
Київської міської 
державної 
адміністрації  
О.Резнікова щодо 
розробки  проекту 
Концепції нової 
редакції Статуту 
територіальної 
громади м. Києва 

04.10.2016 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/?c
=1 
 

127.  - - Виїзна нарада з 
керівниками 
Координаційної ради 
органів 
самоорганізації 
населення районів  
м. Києва на базі 
Печерського району 

05.10.2016 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/?c
=1 
 
 

128.  - - Зустріч керівництва 
Київської міської 
державної 
адміністрації з 
представниками 

28.10.2016 http://dsk.kievcity.gov.ua/ 
 



 
організацій 
громадянського 
суспільства щодо 
тарифної політики у 
сфері житлово-
комунальних послуг 

129.  - - Обговорення 
результатів поточного 
моніторингу реалізації 
проекту 
«Вдосконалення 
доступу для 
організацій 
громадянського 
суспільства в Україні 
до надання соціальних 
послуг» 

22.11.2016 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/?c
=1 
 

130.  - - Засідання за круглим 
столом «Проект 
Концепції Статуту 
територіальної 
громади міста Києва: 
роль органів 
самоорганізації 
населення столиці» 

13.12.2016 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/?c
=1 
 

131.  - - Засідання за круглим 
столом «Дорожня 
карта книговидання та 
популяризація 
читання у столиці на 
2017 рік» 

23.12.2016 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/?c
=1 
 

132.  Обговорення на офіційному інтернет-
порталі Київської міської державної 
адміністрації проекту Орієнтовного 
плану проведення консультацій з 
громадськістю на 2017 рік 
 

- - 09.12.2016 -
23.12.2016 

http://projects.kievcity.gov.ua/proj
ects/view.php?P=327 
 



 
 

Департамент транспортної інфраструктури 
133.  Засідання робочої групи з питань 

доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення 
до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури щодо 
обговорення питання доступності 
громадського транспорту для 
маломобільних груп населення 

- - 09.11.2016 https://kievcity.gov.ua/content/91
_departament-transportnoji-
infrastruktury.html 
 

134.  Збори, зустрічі з громадськістю щодо 
обговорення питання оновлення 
рухомого складу на автобусних 
маршрутах в режимі маршрутного 
таксі 

- - Протягом  
2016 року 

https://kievcity.gov.ua/content/91
_departament-transportnoji-
infrastruktury.html 
 

135.  Збори, зустрічі з громадськістю щодо 
обговорення питань детінізації 
паркувального бізнесу спеціально об 
лаштованих паркувальних майданчиків 
та облаштування нових відведених 
майданчиків для паркування 
транспортних засобів 

- - Протягом  
2016 року 

https://kievcity.gov.ua/content/91
_departament-transportnoji-
infrastruktury.html 
 

 
Департамент містобудування та архітектури 

136.  - - Обговорення плану 
зонування (зонінгу) 
центральної частини 
міста Києва 

Січень – 
квітень 2016 

року 

http://kga.gov.ua/index.php/novini
-anonsi 
 

137.  - - Громадське 
обговорення 
Концепції розвитку 
велоінфраструктури в  
м. Києві 

Жовтень – 
листопад 
2016 року 

http://kga.gov.ua/index.php/novini
-anonsi 
 

138.  - - Зустріч з 
громадськістю 
«Залучення 
громадськості до 

27.10.2016 http://kga.gov.ua/index.php/novini
-anonsi 
 



 
міського розвитку. 
Досвід Лейпцігу» 

139.  Громадські слухання щодо розробки та 
затвердження містобудівної 
документації (детальні плани 
територій) 

- - Протягом  
2016 року 

http://kga.gov.ua/gromadski-
slukhannya-2016-rik 
 

140.  - Засідання робочих груп 
щодо напрацювання 
принципів, процедур та 
варіантів механізмів 
комунікації, співпраці 
та реалізації «права на 
місто», презентація 
результатів 
конкурсного відбору 
учасників проектного 
семінару «Право на 
місто» громадськості та 
їх обговорення 

- - - 

141.  - Презентація результатів 
експертної ради з 
розгляду та визначення 
художньої цінності 
об'єктів з символікою 
комуністичного та 
націонал-
соціалістичного 
тоталітарних режимів, 
що працює при 
Департаменті 
містобудування та 
архітектури 

- - - 

142.  - Обговорення проекту 
нормативно-правового 
актуна офіційному 
інтернет-порталі 
Київської міської 

- - - 



 
державної адміністраці 
«Порядок розміщення 
реклами в м. Києві» 

143.  - Освітні лекції експерта 
урбаністики 
приДепартаменті 
Катаріни Георге 

- - - 

 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

144.  Засідання експертної ради Конкурсу 
бізнес-планів підприємницької 
діяльності серед молоді міста Києва із 
залученням профільних ІГС, провідних 
підприємств столиці, потенційних 
інвесторів 

- - Лютий – 
березень 

2016 року 

https://kievcity.gov.ua/news/3374
0 
 

145.  - - Молодіжна колегія 
«Крок до взаємодії» 
щодо формування 
бюджету програм та 
заходів з питань 
молоді на 2017 рік 

08.02.2016 https://www.facebook.com/www.
sms.gov.ua/?he_ref=PAGES_TIM
ELINE@fref=nf 

146.  - - Відеоконференція 
«Пам'ять і історія 
засвідчуюсь 
сьогодення» 

17.03.2016 http://don.kievcity.gov.ua/news/3
703 
 

147.  - - Засідання за круглим 
столом у рамках 
національно-
патріотичного форуму 
лідерів учнівського 
самоврядування м. 
Києва 

24.03.2016 http://don.kievcity.gov.ua/news/3
753 
 

148.  - - Тижневий освітній 
фестиваль 
управлінської 
майстерності 
«KyivEdFest» 

21-
25.03.2016 

http://don.kievcity.gov.ua/news/3
734 
 



 
149.  Засідання конкурсної комісії з 

присудження премії Київського 
міського голови за особливі 
досягнення молоді у розбудові столиці 
України – міста-героя Києва 

- - 27.04.2016 http://don.kievcity.gov.ua/ 
 

150.  Засідання конкурсної комісії з 
розгляду проектів розроблених 
молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями, для 
реалізації яких надається фінансова 
підтримка у 2016 та 2017 роках 

- - 17.05.2016 
08.06.2016 
04.08.2016 

http://www.sms.gov.ua/news-
sms/viznacheno-peremozhtsiv-
mis-kogo-konkursu-proektiv-
rozroblenih-molodizhnimi-ta-
dityachimi-gromads-kimi-
organizatsiyami-dlya-realizatsiyi-
yakih-nadayet-sya-finansova-
pidtrimka-u-2016-ta-2017-rokah/ 
 

151.  - - Конференція 
«Підсумки розвитку 
дошкільної, загальної 
середньої, 
позашкільної та 
професійно-технічної 
освіти у 2015-2016 
навчальному році та 
завдання на 2016-2017 
навчальний рік» 

18.08.2016 http://don.kievcity.gov.ua/news/4
474 
 

152.  - - Конференція 
педагогічних 
працівників освіти 
міста Києва та 
Київської області 
«Велика Педагогічна 
Рада» 

22.08.2016 http://don.kievcity.gov.ua/news/4
470 
 

153.  Конференція «Партнерство та 
лідерство» 

- - 26.10.2016 http://kyc.org.ua/news-
ua/hochesh-potrapy-ty-za-
lashtunky-verhovnoyi-rady/ 
 

154.  - - Форум «Ми можемо 
більше» 

29.10.2016 http://don.kievcity.gov.ua/news/4
828 



 
155.  - - Фестиваль 

управлінської 
майстерності 
«KyivEdFest» 

31.10.2016 - 
04.11.2016 

http://don.kievcity.gov.ua/news/4
841 
 

156.  Форум «Переможенька» - - 05.11.2016 Захід спрямований на 
вирішення питання зайнятості 
молоді, розв’язання проблем 
безробіття молоді, зокрема її 
працевлаштуван-ня на перше 
робоче місце 

157.  Засідання за круглим столом «Захист 
прав та інтересів молоді на ринку 
праці» 

- - 07.11.2016 http://kyc.org.ua/news-
ua/studenty-
smartcityschoolpereformatuyut-
mis-ky-j-prostir-ky-yeva/ 
 

158.  Конференція «Розвиток громади» 
(назву змінено згідно коригованого 
календарного плану) 

- - 01.12.2016 http://don.kievcity.gov.ua/ 
 

159.  - Засідання за круглим 
столом «Особливості 
проведення ЗНО у 2016 
році» 

- - - 

160.  - Всеукраїнська 
Інтернет-конференція 
«Розвиток професійної 
компетентності 
вчителів природничо-
математичного циклу і 
технологій» 

- -  

161.  - Всеукраїнська 
конференція 
«Формування мовної 
особистості 
інформаційної доби» 

- - - 

162.   Засідання за круглим 
столом «Актуальні 
питання молоді, участь 

   



 
студентської молоді в 
розбудові 
територіальної громади 
міста Києва» 

 
Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища 

163.  - Обговорення проекту 
рішення Київської 
міської ради «Про 
затвердження Міської 
цільової програми 
створення страхового 
фонду документації 
міста Києва на період 
2016-2020 років» 

- - - 

164.  - - Зустріч (нарада) 
керівництва 
управління екології та 
природних ресурсів з  
активістами ГО «Світ 
освіт» за участю 
директора КП 
«Київський міський 
Будинок природи» 
стосовно 
екологічної просвіти 
та екологічного 
виховання населення  

06.12.2016 https://www.facebook.com/29092
5147910745/ 
 

165.  - - Зустріч (нарада) з 
представниками 
громадських 
організацій стосовно 
розвитку території 
зелених зон та 
дбайливого ставлення 
до зелених насаджень 

09.11.2016 https://www.facebook.com/29092
5147910745/ 
 



 
166.  - - Нарада з установами 

стосовно створення 
системи 
Onlineмоніторингу 
навколишнього 
природного 
середовища в місті 
Києві 

09.12.2016 https://www.facebook.com/29092
5147910745/ 
 

167.  Обговорення проекту рішення 
Київської міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської міської ради 
від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 
«Про затвердження Порядку видалення 
зелених насаджень на території міста 
Києва» - електронні консультації 

- - 14.03.2016 https://kievcity.gov.ua/news/3459
9.html 
 

168.  - - Зустріч (нарада) з 
громадкістю стосовно 
якості та моніторингу 
атмосферного повітря 

15.11.2016 https://www.facebook.com/29092
5147910745/ 
 

169.  Обговорення проекту рішення 
Київської міської ради «Про 
затвердження порядку видачі дозволів 
на порушення об'єктів благоустрою 
або відмови їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, 
анулювання дозволів у місті Києві» 

- - 18.11.2016 http://kievcity.gov.ua/news/44631
.html   

170.  - - Зустріч (нарада)  з 
громадськістю 
стосовно Зміни до 
стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 
року та Комплексної 
цільової програми 
екологічного 
благополуччя та 
безпеки міста Києва 
на 2017-2019 роки в 

22.11.2016 https://www.facebook.com/29092
5147910745 
 



 
контексті положень 
Угоди мерів  

171.  Засідання комісії з питань захисту 
тварин при Департаменті міського 
благоустрою та збереження 
природного середовища виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації щодо обговорення 
проекту комплексної цільової 
програми екологічного благополуччя 
та безпеки міста Києва на 2017-2018 
рр. 

- - 29.11.2016 http://dmb.kievcity.gov.ua/content
/konsultacii-iz-
gromadskistyu.html 
 
 

172.  - - Зустріч (нарада) з 
представниками 
громадських 
організацій «Інститут 
розвитку соціальної 
згуртованості», «ГР 
Почайна», «Центр 
екологічного 
моніторингу», 
«Либідь Є», «Міста 
для життя», 
«Українська 
молодіжна кліматична 
асоціація», «Зелена 
хвиля» спільно с 
фахівцями управління 
екології та природних 
ресурсів та КП 
«Плесо» щодо 
перспектив розвитку 
водних об’єктів у 
столиці 

29.11.2016 https://www.facebook.com/29092
5147910745/ 
 



 
173.  Залучення громадськості до 

інспекційних перевірок щодо 
правопорушень законодавства у сфері 
благоустрою  

- - Щомісяця http://dmb.kievcity.gov.ua/ 
 

 
Департамент культури 

174.  - - Засідання 
Організаційного 
комітету Мистецької 
премії «Київ» 
«Затвердження 
лауреатів Мистецької 
премії «Київ» 

08.04.2016 https://www.facebook.com/15564
77351304669/photos/pcb.170810
9422808127/1708109212808148/
?type=3 
 

175.  - - Зустріч з 
громадськістю 
«Життєдіяльність 
творчих спілок 
України в м. Києві» 

12.04.2016 http://dk.kievcity.gov.ua/news/ 

176.  - - Зустріч з 
громадськістю 
«Привітання 
представників 
музейної справи із 
професійним святом» 

18.05.2016 https://kievcity.gov.ua/news/3749
6.html 
 

177.  - - Засідання комісії по 
призначенню 
щорічних 
міських стипендій 
видатним діячам 
культури і мистецтва 
«Затвердження 
пропозицій київських 
організацій  
національних творчих 
спілок України щодо 
призначення 
щорічних стипендій» 

25.05.2016 http://dk.kievcity.gov.ua/ 
 



 
178.  - - Засідання 

Секретаріату Ради 
національностей при 
Київській міській раді 
«Плани проведення 
спільних заходів у ІІ 
півріччі, формат 
участі етнічних 
громад у проекті, який 
розпочинає Інститут 
політичних та 
етнонаціональних 
досліджень імені І.Ф. 
Кураса НАН України,  
Проект Концепції 
створення  
«Київського 
муніципального 
Будинку 
національностей» 

15.06.2016 http://dk.kievcity.gov.ua/ 

179.  - - Засідання Художньої 
ради з питань 
розгляду культурно-
мистецьких проектів 
при Департаменті 
культури виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації): 
1. Мистецький 
конкурс з визначення 
кращого культурно-
мистецького проекту 
щодо відзначення на 
лівому березі річки 

21.07.2016 
28.09.2016 

http://dk.kievcity.gov.ua/ 
 



 
Дніпро у  
м. Києві 25-ї річниці 
незалежності України, 
для реалізації якого 
передбачається 
надання фінансової 
підтримки з бюджету 
м. Києва. 
Мистецький конкурс з 
визначення кращого 
культурно-
мистецького проекту 
щодо організації та 
проведення 
новорічних і 
різдвяних свят на 
Софійській та 
Михайлівській 
площах, для реалізації 
яких передбачається 
надання фінансової 
підтримки  
з бюджету м. Києва. 
2. Мистецький 
конкурс з визначення 
кращого культурно-
мистецького проекту з 
організації та 
проведення у м. Києві 
святкового заходу з 
нагоди 
Всеукраїнського 
працівників культури 
та майстрів народного 
мистецтва, для 
реалізації якого 
передбачається 



 
надання фінансової 
підтримки з бюджету 
м. Києва 

180.  - - Засідання оргкомітету 
Театральної премії 
«Київська пектораль» 
у Департаменті 
культури виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) 
«Вирішення 
організаційних питань 
проведення церемонії 
вручення Театральної 
премії «Київська 
Пектораль» 

21.09.2016 http://dk.kievcity.gov.ua/ 
 

181.  - Засідання за круглим 
столом «Сучасний стан 
та перспективи 
розвитку 
Національного 
історико-
архітектурного музею 
«Київська фортеця» 

- - - 

182.  - Конференція 
«Міжмузейний 
науковий проект 
«Пам′ятки мистецтва 
ісламу в музеях 
України» (історичні 
зв′язки України з 
ісламською 
цивілізацією)» 

- - - 



 
183.  - Засідання за круглим 

столом «Використання 
будівлі садибиМурашка 
на вул. 
МалаЖитомирськапід 
Музей історії м. Києва» 

- - - 

184.  - Засідання за круглим 
столом «Бібліотека і 
громада: орієнтири на 
майбутнє» 

- - - 

 
Департамент охорони здоров’я 

185.  Засідання за круглим столом «Місту 
Києву – ефективну стратегію протидії 
туберкульозу» 

- - 22.03.2016 http://health.kievcity.gov.ua/ 

186.  Засідання Колегії Департаменту 
охорони здоров’я «Підсумки роботи 
закладів і установ системи охорони 
здоров’я міста Києва за 2015 рік» 

- - 11.03.2016 http://health.kievcity.gov.ua/ 
 

187.  Зустріч з громадськістю, електронні 
консультації Проекту Концепції 
розвитку системи охорони здоров’я в 
м. Києві 
 

- - 15.06.2016, 
 

 30.05.2016 –
21.06.2016, 

 
01.07.2016-
30.09.2016 

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

188.  - Громадське 
обговорення щодо 
залучення роботодавців 
до організації 
профілактичних 
медичних оглядів 
найманих працівників в 
рамках співпраці з 
київською міською 
тристоронньою 

- - - 



 
соціально-економічною 
радою 

189.  - Засідання за круглим 
столом 
«Запровадження нових 
механізмів фінансового 
забезпечення закладів 
охорони здоров’я міста 
Києва (страхової 
медицини тощо)» 

- - - 

 
Департамент соціальної політики 

190.  Засідання громадської ради при 
Департаменті соціальної політики 

- - 04.03.2016 http://dsp.kievcity.gov.ua/content/
gromadska-rada.html 
 

191.  - - Засідання 
Координаційного 
комітету сприяння 
зайнятості населення: 
1. Про стан виконання 
пункту 2.5 
Територіальної угоди 
на 2015-2017 роки 
щодо вивчення стану 
ринку праці у місті 
Києві за підсумками 
2015 року. Розгляд 
питання сприяння 
зростанню зайнятості 
та уникненню 
довготривалого 
безробіття. 
Про організацію 
зайнятості молоді в 
м. Києві. 
2.  Про сприяння 
зайнятості 

21.04.2016 
07.06.2016 
06.09.2016 

http://dsp.kievcity.gov.ua/ 
 



 
демобілізованих 
учасників 
антитерористичної 
операції, в тому числі 
осіб з інвалідністю, 
розширення спектру 
взаємодії з 
соціальними 
партнерами з питань 
працевлаштування 
таких осіб. 
3. Про проведення 
Київським міським 
центром зайнятості 
роботи щодо 
забезпечення 
організації 
професійного 
навчання та 
перекваліфікації осіб, 
які звернулися до 
служби зайнятості. 
4. Про розгляд 
питання щодо 
встановлення 
тривалості 
компенсаційних 
витрат роботодавцям 
на оплату праці 
працевлаштованих 
безробітних громадян 
– внутрішньо 
переміщених осіб. 
5. Про реалізацію та 
ефективність 
партнерських 
взаємовідносин 



 
професійно-технічних 
навчальних закладів 
м. Києва із 
підприємствами – 
замовниками 
робітничих кадрів на 
підставі укладених 
двосторонніх 
договорів для 
проходження 
виробничого навчання 
та виробничої 
практики в умовах 
виробництва. 
6. Про надання 
допомоги студентам в 
проведенні 
виробничих практик 
на виробництві. 
7. Про встановлення 
тривалості 
компенсації витрат 
роботодавцям на 
оплату праці 
працевлаштованих 
безробітних громадян 
– внутрішньо-
переміщених осіб. 

192.  - - Засідання комісії з 
питань розгляду 
документів 
підприємств та 
організацій 
громадських 
організацій інвалідів 
щодо надання дозволу 
на право 

25.04.2016 
10.06.2016 
09.09.2016 

http://dsp.kievcity.gov.ua/ 
 



 
користування 
пільгами з 
оподаткування, 
отримання позик, 
фінансової допомоги 
та дотацій: 
1.  Про доцільність 
надання фінансової 
допомоги 
підприємству 
«Республіканський 
будинок звукозапису і 
друку». 
2. Визначення 
доцільності надання 
дозволу на право 
користування 
пільгами з 
оподаткування 
підприємствам та 
організаціям 
громадським 
організаціям інвалідів, 
які надали до 
Київської міської 
державної 
адміністрації пакети 
документів щодо 
отримання таких 
дозволів. 
3. Про доцільність 
надання фінансової 
допомоги 
підприємству 
«Республіканський 
будинок звукозапису і 
друку». 



 
Визначення 
доцільності надання 
дозволу на право 
користування 
пільгами з 
оподаткування 
підприємствам та 
організаціям 
громадським 
організаціям інвалідів, 
які надали до 
Київської міської 
державної 
адміністрації пакети 
документів щодо 
отримання таких 
дозволів 

193.  - - Засідання тимчасової 
комісії з питань 
погашення 
заборгованості із 
заробітної плати 
(грошового 
забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших 
соціальних виплат в  
м. Києві: 
погашення 
заборгованості із 
заробітної плати 

28.04.2016 
31.05.2016 
29.06.2016 
28.07.2016, 
30.08.2016, 
30.09.2016 

http://dsp.kievcity.gov.ua/ 
 

194.  - - Засідання робочої 
групи з питань 
легалізації виплати 
заробітної плати і 
зайнятості населення 
в м. Києві: 
легалізація виплати 

28.04.2016 
28.07.2016, 
30.09.2016 

http://dsp.kievcity.gov.ua/ 
 



 
заробітної плати і 
зайнятості населення 

195.    Засідання Київської 
міської тристоронньої 
соціально-економічної 
ради: 
1. Про розвиток 
внутрішнього ринку 
та підтримку 
промислових 
підприємств-
товаровиробників 
міста Києва. 
Про виконання п.2 
Додатку 1 
Територіальної угоди 
на 2015-2017 роки 
щодо розгляду 
пропозицій до 
переліку категорій 
громадян, яким мають 
надаватися пільги на 
проїзд у міському 
пасажирському 
транспорті. 
Щодо проекту 
Комплексної міської 
цільової програм 
забезпечення житлом 
громадян, які 
потребують 
поліпшення житлових 
умов на 2016-2018 
роки. 
2.  Про хід виконання 
зобов’язань пунктів 
3.8 – 3.9 

17.05.2016 
14.06.2016 
20.09.2016 

http://dsp.kievcity.gov.ua/ 
 



 
Територіальної угоди 
на 2015-2017 роки 
щодо забезпечення 
фінансування установ 
та організацій, які 
утримуються за 
рахунок бюджету 
міста Києва. 
Про заходи 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(КМДА) щодо 
мінімізації 
негативного впливу 
підвищення тарифів 
на житлово-
комунальні послуги 
для населення міста 
Києва. 
3.  Про стан 
виконання 
інвестиційних 
договорів про 
створення об’єктів 
роздрібної торгівлі 
хлібом та 
хлібобулочними 
виробами, що 
користуються 
найвищим споживчим 
попитом в місті Києві, 
укладених між 
Департаментом 
економіки та 
інвестицій, 
Департаментом 
промисловості та 



 

 

розвитку 
підприємництва та 
ПАТ «Київхліб». 
4. Про хід виконання 
пункту 9 протоколу  
№ 2 засідання 
Київської міської 
тристоронньої 
соціально-економічної 
ради від 14.06.2016 та 
про заходи 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(КМДА) щодо 
мінімізації 
негативного впливу 
підвищення тарифів 
на житлово-
комунальні послуги 
для населення міста. 

196.  - Нарада щодо 
підготовки та 
обговорення міського 
плану заходів щодо 
відзначення 30-х 
роковин 
Чорнобильської 
катастрофи 

- - - 

 
Державний архів міста Києва 

197.  Засідання колегії Державного архіву м. 
Києва 
«Підведення підсумків роботи архіву у 
2015 році та завдання на 2016 рік» 

- - 

29.01.2016 
 

http://kiev-arhiv.gov.ua/ 
 


