
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник голови 

Київської міської державної  

адміністрації  

 

__________ Марина ХОНДА 

«___»___________2020 року 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2020 рік 

 

№ Питання або проєкт 

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.  Питання відбору 

претендентів на 

присудження стипендії 

голови Київської міської 

державної адміністрації 

видатним спортсменам 

міста Києва 

Засідання конкурсної 

комісії з відбору та 

присудження стипендії 

голови Київської 

міської державної 

адміністрації видатним 

спортсменам міста 

Києва 

Січень 

2020 року 

Спортсмени, спортивні 

діячі 

Директор Департаменту молоді 

та спорту – Гутцайт В.М.,  

тел.: (044) 279-17-06; 

e-mail: dms@kmda.gov.ua 

 

mailto:dms@kmda.gov.ua


2.  План закупівель для 

виконання завдань міської 

цільової програми розвитку 

інформаційно-

комунікативної сфери міста 

Києва на 2020 – 2021 роки 

Зустрічі з 

громадськістю 

Січень 

2020 року 

Організації 

громадянського 

суспільства,  

професійні спілки ЗМІ 

Заступник начальника 

Управління інформаційної 

політики та комунікацій 

Департаменту суспільних 

комунікацій – Фамуляк В.Ю.,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

3.  Пріоритети та планування 

інформаційно-

комунікаційних кампаній 

на 2020 рік 

Зустрічі з 

громадськістю 

Січень 

2020 року 

Організації 

громадянського 

суспільства,  

професійні спілки ЗМІ 

Заступник начальника 

Управління інформаційної 

політики та комунікацій 

Департаменту суспільних 

комунікацій – Фамуляк В.Ю.,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

4.  Програма економічного та 

соціально-економічного 

розвитку міста Києва 

Електронні 

консультації 

Січень  

2020 року 

Різні верстви населення Начальник відділу 

бухгалтерського обліку, 

звітності, планування та 

опрацювання програм – 

головний бухгалтер 

Департаменту міського 

благоустрою – Заболотна С.М., 

тел.: (044) 489-33-13; 

e-mail: 

svitlana.zabolotna@kmda.gov.ua 

 

5.  Щодо проведення 

інтерактивного навчально-

просвітницького циклу із 

елементами доданої 

цифрової реальності: 

«Праймеріз проєктів 

громадського бюджету» 

Зустрічі  

з громадськістю 

Січень-лютий  

2020 року 

Жителі міста Києва Т.в.о. директора КП «Центр 

публічної комунікації та 

інформації» - Кулібаба Д.В., 

тел.: (044) 234-27-59 

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


6.  Питання розроблення 

концепції Комунікативної 

стратегії м. Києва 

Обговорення  

у фокус-групах 

Січень-лютий  

2020 року 

Експерти з комунікацій Заступник начальника 

Управління інформаційної 

політики та комунікацій 

Департаменту суспільних 

комунікацій – Фамуляк В.Ю.,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

7.  Можливості та переваги 

міських програм і 

механізмів впровадження 

енергоефективних заходів. 

Розвиток мережі 

енергоефективних 

компетенцій 

Зустрічі  

з громадськістю 

Лютий  

2020 року 

Жителі міста Києва Начальник відділу реалізації 

стратегічних програм 

Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури - 

Пономаренко А.М.,  

 

Завідувач сектору інформаційної 

політики Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури - 

Сироватка С.О., 

тел. (044)279-16-96; 

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

8.  Щодо проведення міського 

навчально-освітнього 

конкурсу «Молодіжна 

академія громадської 

участі» 

Зустрічі  

з громадськістю 

Лютий  

2020 року 

Жителі міста Києва Т.в.о. директора КП «Центр 

публічної комунікації та 

інформації» - Кулібаба Д.В., 

тел.: (044) 234-27-59 

9.  Питання розробки та 

впровадження «Положення 

про Громадянську 

асамблею» 

Зустрічі  

з громадськістю 

Лютий-березень  

2020 року 

Жителі міста Києва Т.в.о. директора КП «Центр 

публічної комунікації та 

інформації» - Кулібаба Д.В., 

тел.: (044) 234-27-59 

10.  Щодо особливостей 

проведення ЗНО у 2020 

році 

Засідання  

за круглим столом 

Березень  

2020 року 

Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Начальник відділу загальної 

середньої освіти Департаменту 

освіти і науки - Батечко О.В. 

тел.: (044) 279-35-26 

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


11.  Міський конкурс проєктів 

та програм розвитку 

місцевого самоврядування: 

підсумки виконання 

проєктів у 2019 році та 

перспективи реалізації 

місцевих ініціатив жителів 

у 2020 році 

Засідання за круглим 

столом 

Березень 

2020 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Начальник відділу з питань 

місцевого самоврядування 

Департаменту суспільних 

комунікацій – Демиденко Д.М., 

тел.: (044) 235-05-85 

e-mail:dskvms@ukr.net 

12.  Питання проведення 

освітнього фестивалю 

управлінської майстерності 

«KyivEdFest» 

Зустріч  

з громадськістю 

Березень  

2020 року 

Освітяни, батьки Начальник відділу науки, 

прогнозування та аналізу 

цільових програм Департаменту 

освіти і науки - Бабінець С.І. 

тел.: (044) 278-00-41 

13.  Визначення пріоритетів 

інформаційно-

комунікаційної кампанії 

щодо реалізації Стратегії 

комунікації у сфері 

європейської інтеграції та 

Концепції вдосконалення 

інформування 

громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції 

України 

Обговорення 

у фокус-групах 

Березень  

- квітень  

2020 року 

Організації 

громадянського 

суспільства, експерти з 

комунікацій,  

творчі спілки, діячі 

культури та освіти, 

професійні спілки ЗМІ 

Заступник начальника 

Управління інформаційної 

політики та комунікацій 

Департаменту суспільних 

комунікацій – Фамуляк В.Ю.,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

14.  Питання встановлення 

чітких норм по 

встановленню 

велосвітлофорів, 

велопереїздів, створенню 

сумісних смуг ГТ  

Електронні 

консультації 

Березень  

- серпень  

2020 року 

Громадськість, громадські 

організації, активісти 

Головний спеціаліст зі зв'язків з 

громадськістю Департаменту 

транспортної інфраструктури - 

Пономаренко Ю.П. 

тел.: (044) 366-63-22; 

e-mail: dti.press@gmail.com  

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


15.  Щодо розробки та 

впровадження положення 

«Про роботу 

Мультифункціональних 

культурних центрів» та 

проведення конкурсу 

проєктів для інститутів 

громадянського суспільства 

галузі культури: Креативна 

індустрія 

Зустрічі  

з громадськістю 

Березень-

серпень 

2020 року 

Жителі міста Києва Т.в.о. директора КП «Центр 

публічної комунікації та 

інформації» - Кулібаба Д.В., 

тел.: (044) 234-27-59 

16.  Щодо розробки концепції 

«культурний вигул тварин в 

місті Києві» та створення 

єдиної міської навігації для 

власників тварин 

Зустрічі  

з громадськістю 

Квітень  

2020року 

Жителі міста Києва Т.в.о. директора КП «Центр 

публічної комунікації та 

інформації» - Кулібаба Д.В., 

тел.: (044) 234-27-59 

17.  Питання відбору 

обдарованої молоді, яка 

претендує на здобуття 

премії Київського міського 

голови за особливі 

досягнення молоді у 

розбудові столиці України - 

міста-героя Києва 

Засідання конкурсної 

комісії з відбору та 

присудження премії 

Київського міського 

голови за особливі 

досягнення молоді у 

розбудові столиці 

України – міста-героя 

Києва  

Квітень  

2020 року 

Громадяни України, місце 

проживання яких 

зареєстроване в місті Київ, 

віком від 14-35 років. 

Директор Департаменту молоді 

та спорту – Гутцайт В.М.,  

тел.: (044) 279-17-06; 

e-mail: dms@kmda.gov.ua 

 

18.  Особливості здійснення 

закупівельних процедур 

через електронну систему 

ProZorro 

Засідання  

за круглим столом 

Травень 

2020 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Начальник відділу з питань 

місцевого самоврядування 

Департаменту суспільних 

комунікацій – Демиденко Д.М., 

тел.: (044) 235-05-85 

e-mail:dskvms@ukr.net 

19.  Питання розвитку медіа 

освіти в рамках 

Міжнародного фестивалю-

конкурсу дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна 

на Дніпрових схилах» 

Зустріч  

з громадськістю 

Травень  

2020 року 

Молодь, представники  

масмедіа, освітяни 

Начальник відділу контрольно-

аналітичної та організаційної 

роботи Департаменту освіти і 

науки Кравчук М.В. –  

Тел.. 279-02-73; 

e-mail:mariiakravchuk@gmail.com 

mailto:dms@kmda.gov.ua


20.  Щодо визначення 

пріоритетності та 

доцільності реалізації 

конкретних заходів, які 

планується включити до 

бюджетного запиту 

Засідання 

за круглим столом 

Травень  

2020 року 

Районні в місті Києві 

державні адміністрації, 

Служба у справах дітей та 

сім’ї, Київський 

молодіжний центр, 

молодіжні та дитячі 

громадські організації, 

громадські організації 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості міста 

Києва, КП «Спортивний 

комплекс», КМЦФКС 

«Інваспорт», профспілкові 

організації та інші 

установи підпорядковані 

Департаменту 

Директор Департаменту молоді 

та спорту – Гутцайт В.М.,  

тел.: (044) 279-17-06; 

e-mail: dms@kmda.gov.ua 

 

21.  Затвердження медіа-

проєктів до 29-ї річниці 

Дня незалежності України 

Засідання  

за круглим столом 

 

Серпень 

2020 року 

Організації 

громадянського 

суспільства,  

мешканці міста Києва 

 

Заступник начальника 

Управління інформаційної 

політики та комунікацій 

Департаменту суспільних 

комунікацій – Фамуляк В.Ю.,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

22.  Новий 2020/2021 

навчальний рік 

Конференція  Серпень  

2020 року 

Освітяни, батьки Директор Департаменту освіти і 

науки – Фіданян О.Г., 

тел. 279-14-46; 

e-mail: osvita@kievcity.gov.ua 

23.  Щодо визначення 

пріоритетності та 

доцільності реалізації 

заходів та проєктів у сфері 

транспортної 

інфраструктури (за рахунок 

коштів бюджету міста 

Києва у 2020 році) 

Електронні 

консультації  

Серпень  

- вересень  

2020 року 

Громадськість, активісти, 

усі зацікавлені сторони 

Головний спеціаліст зі зв'язків з 

громадськістю Департаменту 

транспортної інфраструктури - 

Пономаренко Ю.П. 

тел.: (044) 366-63-22; 

e-mail: dti.press@gmail.com 

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


24.  Щодо визначення 

пріоритетності та 

доцільності реалізації 

заходів та проєктів у сфері 

цифрової трансформації, 

інформатизації, 

електронного урядування та 

захисту інформації (за 

рахунок коштів бюджету 

міста Києва у 2020 році) 

Електронні 

консультації 

Серпень  

- вересень  

2020 року 

Громадськість, 

представники бізнесу,  

ІТ-спільнота, усі 

зацікавлені сторони 

Начальник відділу захисту 

інформації Департаменту 

інформаційно-комунікаційних 

технологій - Самойленко Т.А.,  

тел.: (044) 366-74-47; 

e-mail: 

tamara.samoilenko@kmda.gov.ua 

25.  Визначення пріоритетності 

та доцільності реалізації 

конкретних заходів щодо 

розвитку житлово-

комунального 

господарства, які 

планується включити до 

бюджетного запиту на 2021 

рік 

Зустрічі з 

громадськістю 

Вересень  

- жовтень  

2020 року 

Жителі міста Києва Начальник відділу бюджетного 

планування Департаменту 

житлово-комунальної 

інфраструктури - Яковлева О.М.; 

 

Завідувач сектору інформаційної 

політики Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури - 

Сироватка С.О., 

тел.: (044) 279-16-96; 

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

26.  Підвищення рівня 

обізнаності громадськості 

стосовно міських ініціатив 

щодо впровадження 

енергоефективних заходів 

Муніципальний форум 

«Енегоефективна 

столиця 

Вересень  

- жовтень  

2020 року 

Громада міста Києва, 

представники ОСББ/ЖБК, 

управляючих компаній 

тощо 

Начальник відділу реалізації 

стратегічних програм 

Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури - 

Пономаренко А.М.,  

 

Завідувач сектору інформаційної 

політики Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури - 

Сироватка С.О., 

тел. (044)279-16-96; 

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

mailto:zki.sip@kievcity.gov.ua
mailto:zki.sip@kievcity.gov.ua


27.  Проведення інформаційно-

консультаційних заходів 

щодо реалізації міських 

проєктів із створення 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

та е-сервісів, популяризація 

та навчання користуванню 

е-сервісами 

Форум «FORUM KYIV  

SMART CITY 2020» 

Жовтень  

2020 року 

Громадськість, 

представники бізнесу,  

ІТ-спільноти, органів 

виконавчої влади, 

іноземних 

муніципалітетів, 

міжнародних організацій 

тощо 

Головний спеціаліст відділу 

організації впровадження 

інформаційних систем 

управління розвитку 

інформаційних систем 

Департменту інформаційно-

комунікаційних технологій - 

Сорокіна Є.М., 

тел.: (044) 366-86-70; 

e-mail: yevheniia.sorokina@ 

kmda.gov.ua 

28.  Розвиток громадянської 

освіти серед учнівської 

молоді 

V Київський дитячо-

юнацький форум 

«Менше 18 - Ми 

можемо!» 

Жовтень  

2020 року 

Учнівська молодь,  

батьки, освітяни 

Начальник відділу контрольно-

аналітичної та організаційної 

роботи Департаменту освіти і 

науки Кравчук М.В. –  

тел.. 279-02-73; 

e-mail:mariiakravchuk@gmail.com 

29.  Механізми та інструменти 

виконання органами 

самоорганізації власних 

повноважень 

Засідання за круглим 

столом 

Листопад 

2020 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Начальник відділу з питань 

місцевого самоврядування 

Департаменту суспільних 

комунікацій – Демиденко Д.М., 

тел.: (044) 235-05-85 

e-mail:dskvms@ukr.net 

30.  Питання проведення 

освітнього фестивалю 

управлінської майстерності 

«KyivEdFest» 

Зустріч 

з громадськістю 

Листопад  

2020 року 

Освітяни, батьки Начальник відділу науки, 

прогнозування та аналізу 

цільових програм Департаменту 

освіти і науки - Бабінець С.І. 

тел.: (044) 278-00-41 

31.  Підсумки діяльності 

органів самоорганізації 

населення міста Києва 

Конференція Грудень 

2020 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Начальник відділу з питань 

місцевого самоврядування 

Департаменту суспільних 

комунікацій – Демиденко Д.М., 

тел.: (044) 235-05-85 

e-mail:dskvms@ukr.net 



32.  Питання згідно окремого 

плану Управління 

промисловості та 

інноваційної політики 

Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва  

Засідання  

Президії Ради 

директорів 

підприємств, установ та 

організацій м. Києва 

Щомісяця  

2020 року 

Керівники промислових 

підприємств та 

громадських організацій 

м. Києва 

Головний спеціаліст відділу 

промисловості управління 

промисловості та інноваційної 

політики Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва - Бородюк А.О. 

тел.: (044) 289-26-32;, 

e-mail: borzou@ukr.net 

33.  Питання згідно окремого 

плану Управління 

промисловості та 

інноваційної політики 

Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва 

Засідання  

Ради директорів 

підприємств, установ та 

організацій м.Києва 

Щокварталу 

2020 року 

Керівники промислових 

підприємств та 

громадських організацій 

м. Києва 

Головний спеціаліст відділу 

промисловості управління 

промисловості та інноваційної 

політики Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва - Бородюк А.О. 

тел.: (044) 289-26-32;, 

e-mail: borzou@ukr.net 

34.  Діяльність консультативно-

дорадчого органу при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній адміністрації) 

(Громадська рада) 

Засідання Щокварталу  

2020 року 

Жителі міста Києва Начальник відділу комунікацій з 

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій – 

Петрова Н.П.,  

тел.: (044) 235-07-80 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

35.  Діяльність консультативно-

дорадчого органу при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній адміністрації) 

(Координаційна рада з 

питань сприяння розвитку 

громадянського 

суспільства) 

Засідання Щокварталу  

2020 року 

Організації 

громадянського 

суспільства, жителі міста 

Києва 

Начальник відділу комунікацій з 

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій – 

Петрова Н.П.,  

тел.: (044) 235-07-80 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 



36.  Мистецькі конкурси з 

визначення кращих 

культурно-мистецьких 

проектів для реалізації 

яких, передбачено 

фінансування з бюджету  

м. Києва 

 

Засідання  

Художньої ради з 

розгляду культурно-

мистецьких проектів 

при Департаменті 

культури 

І півріччя  

2020 року  

Діячі сфери культури  

та мистецтв, представники 

громадськості 

 

Заступник начальника 

управління культури та мистецтв 

– начальник відділу мистецтв  

та культурно-освітніх закладів 

Департаменту культури -  

Боголій Л.П. 

тел.: (044) 279-62-92,  

е-mail: dk_art@kievcity.gov.ua 

37.  Відбір проєктів, 

розроблених молодіжними 

та дитячими  громадськими 

організаціями, для 

реалізації яких надається 

фінансова підтримка 

Засідання  

конкурсної комісії  

І півріччя  

2020 року 

Молодь віком 14-35 років Директор Департаменту молоді 

та спорту – Гутцайт В.М.,  

тел.: (044) 279-17-06; 

e-mail: dms@kmda.gov.ua 

 

38.  Питання надання 

фінансової підтримки з 

бюджету міста Києва 

громадським організаціям 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості міста Києва 

на конкурсних засадах 

Засідання  

конкурсної комісії  

І півріччя  

2020 року 

Спортсмени, вихованці 

секцій та шкіл 

Директор Департаменту молоді 

та спорту – Гутцайт В.М.,  

тел.: (044) 279-17-06; 

e-mail: dms@kmda.gov.ua 

 

mailto:dms@kmda.gov.ua
mailto:dms@kmda.gov.ua


39.  Проєкт рішення Київської 

міської ради «Про 

затвердження Плану 

заходів на 2021-2023 роки з 

реалізації Стратегії 

розвитку міста Києва до 

2025 року» 

Електронні 

консультації 

ІІ квартал 

2020 року 

Представники 

громадськості, мешканці 

міста Києва, суб’єкти 

господарювання 

Начальник управління 

координації регіональної 

економічної політики та 

стратегічного розвитку 

Департаменту економіки та 

інвестицій - Мохонько В.О., 

тел.: (044) 202-76-80,  

e-mail: rrdei@guekmda.gov.ua 

 

Начальник відділу з питань 

стратегічного розвитку та 

міських цільових програм 

Департаменту економіки та 

інвестицій - Шлапацька О.Р., 

тел.: (044) 202-76-72, 

e-mail: mcpdei@guekmda.gov.ua 

40.  Бюджетний запит на 2021 

рік 

Електронні 

консультації  

ІІ півріччя 

2020 року 

Кияни та гості столиці Головний спеціаліст сектору 

економіки, бухгалтерського 

обліку та звітності Департаменту 

містобудування та архітектури - 

Шевенок О.М., 

тел.: (044) 235-11-86 

41.  Питання реалізації 

молодіжних заходів 

(основних, резервних та 

додаткових) 

Засідання  

робочої групи  

по формуванню  

та внесенню змін  

до календарного плану 

реалізації проєктів  

та проведення заходів  

з питань молоді  

на 2020 рік 

ІІ півріччя  

2020 року 

Молодь віком 14-35 років Директор Департаменту молоді 

та спорту – Гутцайт В.М.,  

тел.: (044) 279-17-06; 

e-mail: dms@kmda.gov.ua 

 

mailto:rrdei@guekmda.gov.ua
mailto:mcpdei@guekmda.gov.ua
mailto:dms@kmda.gov.ua


42.  Проєкт Програми 

економічного і соціального 

розвитку м. Києва на 2021–

2023 роки та звіт про 

стратегічну екологічну 

оцінку 

Електронні 

консультації 

ІІІ квартал  

2020 року 

Представники 

громадськості, мешканці 

міста Києва, суб’єкти 

господарювання 

Начальник управління 

координації регіональної 

економічної політики та 

стратегічного розвитку 

Департаменту економіки та 

інвестицій - Мохонько В.О., 

тел.: (044) 202-76-80,  

e-mail: rrdei@guekmda.gov.ua 

 

начальник управління з питань 

капітальних вкладень та розвитку 

інфраструктури Департаменту 

економіки та інвестицій -  

Зубець І.В., 

тел.: (044) 202-79-32, 

e-mail: zubets@guekmda.gov.ua 

43.  Проведення ярмарку 

проєктів громадських 

організацій «ТОП-100» та 

відбору успішних практик 

реалізації громадських 

ініціатив 

Засідання  ІІІ-ІV квартал 

2020 року 

Представники 

громадськості міста Києва 

Начальник відділу комунікацій з 

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій – 

Петрова Н.П.,  

тел.: (044) 235-07-80 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

44.  Київський форум 

організацій громадянського 

суспільства 

Форум IV квартал 

2020 року 

Організації 

громадянського 

суспільства 

Начальник відділу комунікацій з 

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій – 

Петрова Н.П.,  

тел.: (044) 235-07-80 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

45.  Засідання комісії по 

призначенню щорічних 

міських стипендій 

видатним діячам культури і 

мистецтва 

Засідання комісії по 

призначенню щорічних 

міських стипендій 

 

Протягом 

2020 року 

Діячі сфери культури  

та мистецтв, представники 

громадськості 

 

Заступник начальника 

управління культури та мистецтв 

– начальник відділу мистецтв  

та культурно-освітніх закладів 

Департаменту культури -  

Боголій Л.П. 

тел.: (044) 279-62-92,  

е-mail: dk_art@kievcity.gov.ua 

mailto:rrdei@guekmda.gov.ua
mailto:zubets@guekmda.gov.ua


46.  Питання національно-

патріотичного виховання у 

місті Києві 

Засідання 

Координаційної ради з 

національно-

патріотичного 

виховання при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній 

адміністрації)  

Протягом  

2020 року 

Молодь віком 14-35 років Директор Департаменту молоді 

та спорту – Гутцайт В.М.,  

тел.: (044) 279-17-06; 

e-mail: dms@kmda.gov.ua 

 

47.  Проєкти містобудівної 

документації: генеральний 

план, плани зонування, 

детальні плани території 

Громадські слухання Протягом  

2020 року 

Фізичні особи, які 

проживають на території, 

щодо якої розроблено 

проєкт містобудівної 

документації; юридичні 

особи, об’єкти нерухомого 

майна яких розташовані на 

території проєктування; 

власники земельних 

ділянок, розташованих на 

території, щодо якої 

розроблено проєкт 

містобудівної документації, 

та на суміжних з нею 

територіях; представники 

органів самоорганізації 

населення; інші 

заінтересовані особи 

Заступник директора - начальник 

управління регулювання 

забудови міста Департаменту 

містобудування та архітектури - 

Зайченко Т.В., 

тел.: (044) 278 78 93 

 

Головний спеціаліст відділу 

розробки містобудівної 

документації Департаменту 

містобудування та архітектури – 

Барна М.І., 

тел.: (044) 278-16-83 

 

Завідувач cектору організації 

громадських слухань, 

забезпечення діяльності 

архітектурно-містобудівної ради 

й співробітництва зі ЗМІ та 

громадськістю Департаменту 

містобудування та архітектури – 

Поровчук О.О., 

тел.: (044) 234-92-67 

mailto:dms@kmda.gov.ua


48.  Проєкти містобудівної 

документації: генеральний 

план, плани зонування, 

детальні плани території 

Зустрічі з 

громадськістю 

Протягом  

2020 року 

Фізичні особи, які 

проживають на території, 

щодо якої розроблено 

проєкт містобудівної 

документації; юридичні 

особи, об’єкти нерухомого 

майна яких розташовані на 

території проєктування; 

власники земельних 

ділянок, розташованих на 

території, щодо якої 

розроблено проєкт 

містобудівної документації, 

та на суміжних з нею 

територіях; представники 

органів самоорганізації 

населення; інші 

заінтересовані особи 

Головний спеціаліст відділу 

розробки містобудівної 

документації Департаменту 

містобудування та архітектури – 

Барна М.І., 

тел.: (044) 278-16-83 

 

Завідувач cектору організації 

громадських слухань, 

забезпечення діяльності 

архітектурно-містобудівної ради 

й співробітництва зі ЗМІ та 

громадськістю Департаменту 

містобудування та архітектури – 

Поровчук О.О., 

тел.: (044) 234-92-67 

49.  Питання визначення обсягу 

стратегічної екологічної 

оцінки проєктів 

генерального плану, планів 

зонування, детальних 

планів територій 

Зустрічі з 

громадськістю 

Протягом  

2020 року 

Фізичні особи, які 

проживають на території, 

щодо якої розроблено 

проєкт містобудівної 

документації; юридичні 

особи, об’єкти нерухомого 

майна яких розташовані на 

території проєктування; 

власники земельних 

ділянок, розташованих на 

території, щодо якої 

розроблено проєкт 

містобудівної документації, 

та на суміжних з нею 

територіях; представники 

органів самоорганізації 

населення; інші 

заінтересовані особи 

Головний спеціаліст відділу 

розробки містобудівної 

документації Департаменту 

містобудування та архітектури – 

Барна М.І., 

тел.: (044) 278-16-83 

 

Завідувач cектору організації 

громадських слухань, 

забезпечення діяльності 

архітектурно-містобудівної ради 

й співробітництва зі ЗМІ та 

громадськістю Департаменту 

містобудування та архітектури - 

Поровчук О.О., 

тел.: (044) 234-92-67 



50.  Реєстрація дітей у системі 

електронного запису до 

дошкільних навчальних 

закладів комунальної 

форми власності 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2020 року 

 

Батьки дітей  

дошкільного віку 

Начальник відділу  

дошкільної освіти Департаменту 

освіти і науки - Жиліна Т.І. 

тел.: (044) 279-33-78; 

e-mail: tjilina@gmail.com 

51.  Розвиток професійної 

компетентності вчителів 

Інтернет-конференції Протягом  

2020 року 

 

Освітяни Директор Інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти Київського Університету 

імені Бориса Грінченка -

Войцехівський М.Ф. 

тел.553-99-83; 

e-mail: ippo@kmpu.edu.ua 

52.  Відкритий відбір 

кандидатур на заміщення 

вакантних посад керівників 

закладів освіти  

Засідання Протягом  

2020 року 

 

Освітяни, батьки Директор Департаменту освіти і 

науки – Фіданян О.Г., 

тел. 279-14-46; 

e-mail: osvita@kievcity.gov.ua 

53.  Питання освіти Електронні 

консультації 

Протягом  

2020 року 

 

Освітяни, батьки Начальник відділу контрольно-

аналітичної та організаційної 

роботи Департаменту освіти і 

науки – Кравчук М.В.  

Тел.. 279-02-73; 

e-mail:mariiakravchuk@gmail.com  

54.  Стан харчування в закладах 

освіти 

Анкетування, інтерв’ю, 

зустрічі з 

громадськістю 

Протягом  

2020 року 

 

Батьки учнів  

закладів освіти 

Директор КНП «Освітня агенція 

міста Києва» - Лолашвілі Б.Г., 

тел.: (044) 520-17-00; 

e-mail: 

monitoring.kyiv@gmail.com  

55.  Інноваційні форми роботи з 

учнівською молоддю. 

Відкритість та доступність  

в співпраці з Київською 

Малою академією наук  

Засідання  

за круглим столом,  

онлайн-анкетування, 

електронні консультації 

Протягом  

2020 року 

 

Батьки учнів  

закладів освіти 

Директор КНП «Освітня агенція 

міста Києва» - Лолашвілі Б.Г., 

тел.: (044) 520-17-00; 

e-mail: 

monitoring.kyiv@gmail.com 



56.  Питання реалізації 

спортивних заходів з різних 

видів спорту, навчально-

тренувальних зборів та 

відряджень збірних команд 

міста 

Зустріч (нарада) з 

громадськими 

організаціями 

(федераціями) з різних 

видів спорту  

Протягом  

2020 року 

Спортсмени, спортивні 

діячі, тренери 

Директор Департаменту молоді 

та спорту – Гутцайт В.М.,  

тел.: (044) 279-17-06; 

e-mail: dms@kmda.gov.ua 

 

57.  Проєкт розпорядження 

«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» 

Електронні 

консультації 

Протягом 

2020 року 

 

Населення,  

суб’єкти господарювання 

 

 

Заступник директора –  

начальник управління цінової 

політики Департаменту 

економіки та інвестицій - 

Стрижиус О.В. –  

тел.: (044) 202-76-55; 

e-mail:stryzhyus@guekmda.gov.ua 

 

mailto:dms@kmda.gov.ua


58.  Проєкт розпорядження 

«Про внесення змін до 

розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) від 

24 вересня 2014 року  

№ 1055 «Про встановлення 

тарифів на платні послуги 

зі стоматологічної 

допомоги, які надаються 

державними та 

комунальними закладами 

охорони здоров'я у 

м.Києві» 

Електронні 

консультації 

Протягом 

2020 року 

 

Населення,  

суб’єкти господарювання 

 

 

Заступник директора –  

начальник управління цінової 

політики Департаменту 

економіки та інвестицій - 

Стрижиус О.В. –  

тел.: (044) 202-76-55; 

e-mail:stryzhyus@guekmda.gov.ua 

 

59.  Проєкт розпорядження 

«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-

профілактичними 

державними закладами 

охорони здоров'я» 

Електронні 

консультації 

Протягом 

2020 року 

 

Населення,  

суб’єкти господарювання 

 

Заступник директора –  

начальник управління цінової 

політики Департаменту 

економіки та інвестицій - 

Стрижиус О.В. –  

тел.: (044) 202-76-55; 

e-mail:stryzhyus@guekmda.gov.ua 

 



60.  Проєкт розпорядження 

«Про внесення змін до 

розпорядження 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) від 

11 червня 2015 року № 557 

«Про встановлення тарифів 

на платні послуги за 

нозологіями та послуги, що 

входять до їх складу, які 

надають лікувально-

профілактичні державні та 

комунальні заклади 

охорони здоров'я» 

Електронні 

консультації 

 

Протягом 

2020 року 

 

Населення,  

суб’єкти господарювання 

 

Заступник директора –  

начальник управління цінової 

політики Департаменту 

економіки та інвестицій - 

Стрижиус О.В. –  

тел.: (044) 202-76-55; 

e-mail:stryzhyus@guekmda.gov.ua 

 

61.  Проєкт розпоряджень щодо 

встановлення цін і тарифів, 

які підлягають державному 

регулюванню  

Електронні 

консультації 

Протягом 

2020 року 

 

Населення,  

суб’єкти господарювання 

Заступник директора –  

начальник управління цінової 

політики Департаменту 

економіки та інвестицій - 

Стрижиус О.В. –  

тел.: (044) 202-76-55; 

e-mail:stryzhyus@guekmda.gov.ua 

 

62.  Щодо співпраці 

Департаменту 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

та громадських організацій, 

ІТ-бізнесу, міжнародних 

організацій 

Наради з 

громадськістю 

Протягом 

2020 року 

 

Громадськість, 

представники бізнесу,  

ІТ-спільнота 

Головний спеціаліст відділу 

організації впровадження 

інформаційних систем 

управління розвитку 

інформаційних систем 

Департменту інформаційно-

комунікаційних технологій - 

Сорокіна Є.М., 

тел.: (044) 366-86-70; 

e-mail: yevheniia.sorokina@ 

kmda.gov.ua 



63.  Актуальні питання 

підприємництва 

Наради з 

громадськістю 

Протягом  

2020 року 

 

Підприємці, представники 

громадських організацій 

підприємців 

Заступник директора 

Департаменту – начальник 

управління регуляторної 

політики та підприємництва 

Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва - 

Кондрашова Н.М., 

тел.: (044) 235-71-18 

64.  Проєкти регуляторних актів 

Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва  

 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2020 року 

 

Суб`єкти господарювання 

м. Києва. 

Начальник відділу з питань 

регуляторної політики та 

дерегуляції управління 

регуляторної політики та 

підприємництва Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва - Любінська І.С., 

тел.: (044) 235-30-61; 

e-mail: vrpd@ukr.net 

65.  Проєкт рішення Київської 

міської ради «Про внесення 

змін до Правил розміщення 

рекламних засобів у місті 

Києві, Зонування 

розміщення рекламних 

засобів у місті Києві та 

Класифікатора типових 

рекламних засобів», 

затверджених рішенням 

Київської міської ради від 

20 квітня 2017 року  

№ 223/2445 «Про 

затвердження Правил 

розміщення рекламних 

засобів у місті Києві» 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2020 року 

 

Суб`єкти господарювання 

м. Києва 

Головний спеціаліст –

юрисконсульт Управління з 

питань реклами - Похода О.О.,  

тел.: (044) 481-47-21; 

e-mail: reklama.kyiv@kmda.gov.ua 

mailto:reklama.kyiv@kmda.gov.ua


66.  Проєкт рішення Київської 

міської ради «Про 

затвердження Правил 

розміщення рекламних 

засобів на транспорті 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Києва» 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2020 року 

 

Суб`єкти господарювання 

м. Києва. 

Головний спеціаліст –

юрисконсульт Управління з 

питань реклами - Похода О.О.,  

тел.: (044) 481-47-21; 

e-mail: reklama.kyiv@kmda.gov.ua 

67.  Налагодження сфери 

публічних комунікацій 

через роботу КП «Центр 

публічної комунікації та 

інформації»  

Засідання  

за круглим столом 

 

Протягом  

2020 року 

 

Організації 

громадянського 

суспільства м. Києва 

Заступник начальника 

Управління інформаційної 

політики та комунікацій 

Департаменту суспільних 

комунікацій – Фамуляк В.Ю.,  

тел.: (044) 235 02 45; 

e-mail:dskzmi@ukr.net 

68.  Фактичні видатки з 

бюджету міста Києва в 2018 

році, очікувані в 2019 році 

та прогноз на 2020-2022 

роки 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2020 року 

 

Жителі міста Києва Директор Департаменту 

земельних ресурсів –  

Оленич П.С., 

тел.: (044) 279-58-72 

69.  Обговорення проєктних 

рішень з 

велоінфраструкутри  

Електронні 

консультації 

Протягом 

2020 року 

 

Громадськість, громадські 

організації, активісти, 

Начальник відділу впровадження 

технологій та адміністрування 

Департаменту транспортної 

інфраструктури - Осьмак В.В., 

тел.: (044) 366-63-18; 

e-mail: osmakdti@gmail.com  

 

Мелещенко Ю., 

тел.: (097) 939-61-63; 

e-mail: romashky17@gmail.com 

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


70.  Проєкт рішення Київської 

міської ради від 05.03.2019 

№ 183/6839 «Про 

затвердження Міської 

цільової програми 

зовнішнього освітлення 

міста Києва на період 2019-

2022 років» 

Електронні 

консультації 

 

Протягом 

2020 року 

 

Громадськість, 

представники бізнесу 

Начальник відділу впровадження 

технологій та адміністрування 

Департаменту транспортної 

інфраструктури - Осьмак В.В., 

тел.: (044) 366-63-18; 

e-mail: osmakdti@gmail.com 

71.  Проєкт рішення Київської 

міської ради від 15.05.2019 

№ 542/7198 «Про 

затвердження Міської 

цільової програми 

підвищення організації та 

безпеки дорожнього руху в 

м.Києві до 2022 року» 

Електронні 

консультації 

 

Протягом 

2020 року 

 

Громадськість, 

представники бізнесу 

Начальник відділу впровадження 

технологій та адміністрування 

Департаменту транспортної 

інфраструктури - Осьмак В.В., 

тел.: (044) 366-63-18; 

e-mail: osmakdti@gmail.com 

72.  Проєкт рішення Київської 

міської ради «Про 

затвердження Міської 

цільової програми розвитку 

транспортної 

інфраструктури міста Києва 

на 2019-2023 роки» 

Електронні 

консультації 

 

Протягом 

2020 року 

 

Громадськість, 

представники бізнесу 

Начальник відділу впровадження 

технологій та адміністрування 

Департаменту транспортної 

інфраструктури - Осьмак В.В., 

тел.: (044) 366-63-18; 

e-mail: osmakdti@gmail.com 

73.  Проєкт рішення Київської 

міської ради «Про 

затвердження Київської 

міської цільової програми 

контролю за утриманням 

домашніх тварин та 

регулювання чисельності 

безпритульних тварин 

гуманними методами на 

2020-2022 роки» 

Електронні 

консультації  

Протягом  

2020 року 

 

Жителі міста Києва, 

зоозахисні громадські 

організації, комісія з 

питань захисту тварин 

Начальник відділу забезпечення 

роботи з судами управління 

правого забезпечення 

Департамент міського 

благоустрою – Данилюк Л.В. 

тел.: (044) 430-43-49; 

e-mail: 

Liudmyla.Danyliuk@kmda.gov.ua 

mailto:Liudmyla.Danyliuk@kmda.gov.ua


74.  Проєкт рішення  

Київської міської ради 

«Про затвердження 

Київської міської цільової 

програми поліпшення  

стану безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища 

по місту Києву на 2020-

2022 роки» 

Електронні 

консультації  

Протягом  

2020 року 

 

Жителі міста Києва, 

київські підприємства, 

організації 

Начальник відділу забезпечення 

роботи з судами управління 

правого забезпечення 

Департамент міського 

благоустрою – Данилюк Л.В. 

тел.: (044) 430-43-49; 

e-mail: 

Liudmyla.Danyliuk@kmda.gov.ua 

 

75.  Бюджетні запити Електронні 

консультації 

Протягом  

2020 року 

 

Жителі міста Києва Начальник відділу 

бухгалтерського обліку, 

звітності, планування та 

опрацювання програм – 

головний бухгалтер 

Департаменту міського 

благоустрою – Заболотна С.М., 

тел.: (044) 489-33-13; 

e-mail: 

svitlana.zabolotna@kmda.gov.ua 

76.  Внесення змін до рішень 

Київської міської ради про 

затвердження міських 

цільових програм, 

розробником яких є 

Департамент охорони 

здоров’я (у разі 

необхідності) 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2020 року 

 

Жителі міста Києва Директор Департаменту охорони 

здоров'я - Гінзбург В.Г., 

тел.: (044) 284-08-08 

77.  Конкурс щодо визначення 

проєктів організацій 

громадянського суспільства 

для реалізації яких 

надаються бюджетні кошти 

«Громадська перспектива: 

прозора влада та активна 

громада» 

Засідання конкурсної 

комісії, зустрічі з 

громадськістю 

Протягом 

2020 року 

Організації 

громадянського 

суспільства міста Києва 

Начальник відділу комунікацій з 

громадськістю Департаменту 

суспільних комунікацій – 

Петрова Н.П.,  

тел.: (044) 235-07-80 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

mailto:Liudmyla.Danyliuk@kmda.gov.ua
mailto:svitlana.zabolotna@kmda.gov.ua
mailto:guvp_kmda@ukr.net


78.  Проєкти рішень Київської 

міської ради про 

найменування/ 

перейменування вулиць 

міста Києва 

Електронні 

консультації 

Протягом 

2020 року 
Жителі міста Києва Начальник відділу з суспільно-

політичних питань Департаменту 

суспільних комунікацій – 

Шибанов Я.М. 

тел.: (044) 235-05-65 

79.  Засідання комісії по 

призначенню довічних 

міських стипендій 

видатним діячам культури і 

мистецтва 

Засідання комісії по 

призначенню довічних 

міських стипендій 

 

Проведення 

засідань у разі 

необхідності 

Діячі сфери культури  

та мистецтв, представники 

громадськості 

 

Заступник начальника 

управління культури та мистецтв 

– начальник відділу мистецтв  

та культурно-освітніх закладів 

Департаменту культури -  

Боголій Л.П. 

тел.: (044) 279-62-92,  

е-mail: dk_art@kievcity.gov.ua 

80.  Засідання постійно діючої 

комісії з відбору творів 

київських художників та 

майстрів народного 

мистецтва для проведення 

персональних виставок  

Проведення перших 

виставок на території 

Київської міської 

галереї мистецтв 

«Лавра» 

Проведення 

засідань у разі 

необхідності 

Діячі сфери культури  

та мистецтв, представники 

громадськості 

 

Заступник начальника 

управління культури та мистецтв 

– начальник відділу мистецтв  

та культурно-освітніх закладів 

Департаменту культури -  

Боголій Л.П. 

тел.: (044) 279-62-92,  

е-mail: dk_art@kievcity.gov.ua 
  


