
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник голови 

Київської міської державної  

адміністрації  

__________ Марина ХОНДА 

«___»___________2020 року 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю 

на 2021 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.  Пріоритети та планування 

інформаційно -

комунікаційних кампаній 

на 2021 рік 

Зустрічі  

з громадськістю  

(онлайн або офлайн) 

 

Січень 

2021 року 

Організації 

громадянського 

суспільства,  

професійні спілки, засоби 

масової інформації  

Заступник директора 

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Роман В. С., 

конт. тел. (044) 235 07 00, 

e-mail: vsrpol@ukr.net 

 

mailto:vsrpol@ukr.net


2.  Напрацювання порядку 

проведення заходів  

з нагоди відзначення  

Дня вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав 

Засідання  

за круглим столом 

Січень 

2021 року 

Голови та активісти 

громадських організацій 

учасників бойових дій на 

території інших держав 

Управління забезпечення 

соціальних державних гарантій 

Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

конт. тел. (044) 279 08 07 

 

3.  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  

(онлайн або офлайн) 

 

Січень - лютий 

2021 року 

Профільні організації 

громадянського 

суспільства, експерти з 

комунікацій 

Заступник директора 

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Роман В. С., 

конт. тел. (044) 235 07 00, 

e-mail: vsrpol@ukr.net 

4.  Щодо відбору рукописів 

для видання за рахунок 

Міської цільової програми 

розвитку інформаційно-

комунікативної сфери міста 

Києва на 2020 – 2021 роки 

 

Засідання Видавничої 

ради при Департаменті 

суспільних комунікацій 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації) 

 

Січень - травень 

2021 року 

Фахівці галузі 

книговидання, 

літературознавці, 

науковці, бібліотекарі, 

журналісти з тематики 

культури 

Заступник директора 

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Роман В. С., 

конт. тел. (044) 235 07 00, 

e-mail: vsrpol@ukr.net 

 

mailto:vsrpol@ukr.net


5.  Питання розроблення 

проєкту Комунікативної 

стратегії м. Києва 

Обговорення  

у фокус-групах  

(онлайн або офлайн) 

 

Лютий - 

березень  

2021 року 

Експерти з комунікацій Заступник директора 

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Роман В. С., 

конт. тел. (044) 235 07 00, 

e-mail: vsrpol@ukr.net 

 

6.  Впровадження системи 

«Менеджмент житлових 

районів» 

Зустрічі  

з громадськістю  

(онлайн або офлайн) 

 

 

Лютий - червень 

2021 року 

Організації 

громадянського 

суспільства 

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

(044) 235 07 00, 

dsk@kievcity.gov.ua 

 

Перший заступник директора КП 

«Центр публічної комунікації та 

інформації» Кулібаба Д. В., 

конт. тел.: (044) 234 27 59 

 

7.  Розвиток мережі відкритих 

районних громадських 

просторів (хабів) 

Зустрічі  

з громадськістю  

(онлайн або офлайн) 

 

 

Лютий - червень 

2021 року 

Організації 

громадянського 

суспільства 

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

(044) 235 07 00, 

dsk@kievcity.gov.ua 

 

Перший заступник директора КП 

«Центр публічної комунікації та 

інформації» Кулібаба Д. В., 

конт. тел.: (044) 234 27 59 

mailto:vsrpol@ukr.net
mailto:dsk@kievcity.gov.ua
mailto:dsk@kievcity.gov.ua


8.  Функціонування 

вебпорталу «Платформа 

громадських організацій 

міста Києва» 

Зустрічі  

з громадськістю 

 (онлайн або офлайн) 

 

 

Березень  

2021 року 

Організації 

громадянського 

суспільства 

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

(044) 235 07 00, 

dsk@kievcity.gov.ua 

 

Перший заступник директора КП 

«Центр публічної комунікації та 

інформації» Кулібаба Д. В., 

конт. тел.: (044) 234 27 59 

 

9.  Щодо особливостей 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

у 2021 році 

Засідання  

за круглим столом 

Березень  

2021 року 

Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Заступник директора 

Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Батечко О. В., 

конт. тел. (044) 279 35 26 

 

10.  Проведення освітнього 

фестивалю управлінської 

майстерності  

«Kyiv EdFest» 

Зустрічі  

з громадськістю 

Березень  

2021 року 

Освітяни, батьки Начальник відділу науки, 

прогнозування та аналізу 

цільових програм Департаменту 

освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) Москаленко В.А., 

конт. тел. (044) 278 00 41 

 

11.  Щодо виконання заходів 

програм місцевого бюджету 

за 2020 рік 

Зустрічі  

з громадськістю 

Березень  

2021 року 

Жителі міста Києва Київська міська державна 

адміністрація, 

e-mail: kyivcity.gov.ua 

 

mailto:dsk@kievcity.gov.ua


12.  Міський конкурс проєктів 

та програм розвитку 

місцевого самоврядування: 

підсумки виконання 

проєктів у 2020 році та 

перспективи реалізації 

місцевих ініціатив жителів 

у 2021 році 

 

Засідання  

за круглим столом 

Березень 

2021 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Начальник відділу сприяння 

діяльності органів 

самоорганізації населення 

Департаменту суспільних 

комунікацій  виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Демиденко Д. М., 

тел. (044) 235-05-85, 

e-mail:dskvms@ukr.net 

 

13.  Обговорення проєкту 

міської цільової програми 

«Соцільне партнерство» на 

2022-2024 роки 

Зустрічі 

з громадськістю 

 

Березень 

2021 року 

Голови та активісти 

громадських об’єднань 

ветеранів та осіб з 

інвалідністю 

Управління забезпечення 

соціальних державних гарантій 

Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

конт. тел. (044) 279 08 07 

 

14.  Напрацювання порядку 

проведення заходів  

з нагоди відзначення   

у 2021 році Дня пам’яті та 

примирення та Дня 

перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні 

 

Засідання  

за круглим столом 

Квітень 

2021 року 

Голови та активісти 

громадських об’єднань 

ветеранів 

Управління забезпечення 

соціальних державних гарантій 

Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

конт. тел. (044) 279 08 07 

 



15.  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  

2021 року 

Інститути громадянського 

суспільства та науковці 

Головний спеціаліст відділу 

молодіжної політики 

Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Коломійченко А. А., 

конт. тел. (044) 279 07 57,  

e-mail: molodizhka@ukr.net 

 

16.  Вручення Мистецької 

премії «Київ»  

у 9 номінаціях. 

Підвищення соціальної ролі 

мистецтва в культурному 

житті столиці України, 

відзначення та 

популяризації кращих 

здобутків митців  

міста Києва 

 

Засідання 

Організаційного 

комітету Мистецької 

премії «Київ» 

 

Квітень 

2021 року 

Діячі сфери культури,               

мистецтв та представники 

громадськості 

 

Відділ мистецтв та 

культурно-освітніх закладів 

Департаменту культури 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

 конт. тел. (044) 279 71 26,  

e-mail: dk_art@kievcity.gov.ua 

17.  Питання залучення молоді 

до процесів прийняття 

рішень у місті на міському 

та районному рівнях 

Зустрічі  

з громадськістю  

 

 

Травень  

2021 року 

Організації 

громадянського 

суспільства 

Департамент суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

(044) 235 07 00, 

dsk@kievcity.gov.ua 

 

Перший заступник директора КП 

«Центр публічної комунікації та 

інформації» Кулібаба Д. В., 

конт. тел.: (044) 234 27 59 

 

mailto:molodizhka@ukr.net
mailto:dsk@kievcity.gov.ua


18.  Напрацювання порядку 

проведення Міжнародного 

фестивалю-конкурсу 

дитячо-юнацької 

журналістики «Прес-весна 

на Дніпрових схилах» 

Зустрічі  

з громадськістю 

Травень  

2021 року 

Молодь, представники  

масмедіа, освітяни 

Начальник відділу контрольно-

аналітичної та організаційної 

роботи Департаменту освіти і 

науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Кравчук М.В., 

конт. тел. (044) 279 02 73, 

e-mail:mariiakravchuk@gmail.com 

 

19.  Розробка порядку 

проведення урочистостей  

з нагоди Міжнародного  

дня музеїв 

Зустрічі  

з громадськістю 

Травень 

2021 року 

Діячі сфери культури,               

мистецтв, представники 

громадськості 

Відділ з питань роботи 

музеїв, бібліотек та архіву    

Департаменту культури 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

 конт. тел. (044) 279 68 60,  

е-mail: dk_muzei@kievcity.gov.ua 

 

20.  Особливості здійснення 

закупівельних процедур 

через електронну систему 

ProZorro 

Засідання  

за круглим столом 

Травень 

2021 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Начальник відділу сприяння 

діяльності органів 

самоорганізації населення 

Департаменту суспільних 

комунікацій  виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Демиденко Д. М., 

тел. (044) 235-05-85 

e-mail:dskvms@ukr.net 

 

mailto:dk_muzei@kievcity.gov.ua


21.  Питання національно-

патріотичного виховання у 

місті Києві 

Засідання 

Координаційної ради  

з національно-

патріотичного 

виховання при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній 

адміністрації) 

 

Червень 

2021 року 

Представники 

структурних підрозділів, 

інших установ, інститутів 

громадянського 

суспільства та науковців 

Головний спеціаліст відділу 

молодіжної політики 

Департаменту молоді та 

спорту виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) Віннікова Д. О., 

конт. тел. (044) 279 07 47,  

e-mail: molodizhka@ukr.net 

22.  Напрацювання порядку 

проведення заходів  

з нагоди відзначення  

у 2021 році Дня пам’яті 

захисників  України, які 

загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність 

України та Міжнародного 

дня  жертв насильницьких 

зникнень 

 

Засідання  

за круглим столом 

Липень 

2021 року 

Представники 

громадських об’єднань 

осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність 

України і брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній 

операції та/або операції 

Об’єднаних сил, 

забезпеченні її проведення 

Управління забезпечення 

соціальних державних гарантій 

Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

конт. тел. (044) 279 08 07 

 

23.  Новий 2021/2022 

навчальний рік 

Конференція  

освітян міста Києва 

Серпень  

2021 року 

Освітяни, батьки Департамент освіти і науки 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел. (044) 279 14 46, 

e-mail: osvita@kievcity.gov.ua 

 



24.  Питання щодо визначення 

пріоритетності та 

доцільності реалізації 

заходів, які плануються 

включити до бюджетного 

запиту на 2021 рік за 

напрямками: спортивний 

резерв, фізкультурно-

оздоровча та реабілітаційна 

робота серед осіб з 

інвалідністю, розвиток 

спортивної інфраструктури 

міста Києва 

 

Громадські 

обговорення 

Серпень  

2021 року 

ДЮСШ та ШВСМ 

Департаменту молоді та 

спорту виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

КМЦ «Інваспорт»; 

ДЮСШ приватної форми 

власності організацій 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості; 

ДЮСШ районних  

в місті Києві державних 

адміністрацій 

 

Відділ спортивного резерву 

фізкультурно-масової та 

оздоровчої роботи Департаменту 

молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації), Бондаренко А. М., 

конт. тел. (044) 279 35 97 

 

25.  Презентація медіа-проєктів 

до 30-ї річниці 

незалежності України 

Засідання  

за круглим столом 

 

Серпень 

2021 року 

Організації 

громадянського 

суспільства,  

мешканці міста Києва 

 

Заступник директора 

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Роман В. С., 

конт. тел. (044) 235 07 00, 

e-mail: vsrpol@ukr.net 

 

26.  Питання щодо визначення 

пріоритетності та 

доцільності реалізації 

заходів, які плануються 

включити до бюджетного 

запиту на 2021 рік за 

напрямками: спорт вищих 

досягнень, спортивно-

масові заходи 

 

Громадські 

обговорення 

Серпень  

2021 року 

Громадські організації 

 з олімпійських та 

неолімпійських видів 

спорту, фізкультурно-

спортивної спрямованості 

Відділ спорту вищих досягнень  

Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Гончаренко Н. В., 

конт. тел. (044) 279 27 02, 

e-mail: natali100107@ukr.net 

mailto:vsrpol@ukr.net


27.  Питання щодо визначення 

пріоритетності та 

доцільності реалізації 

заходів, які плануються 

включити до бюджетного 

запиту на 2021 рік за 

напрямками: оздоровлення 

та відпочинок дітей  

міста Києва 

Громадські 

обговорення 

Серпень  

2021 року 

Управління молоді та 

спорту районних 

в місті Києві державних 

адміністрацій, 

КМЦ «Інваспорт», 

КМЦ соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

служби у справах дітей та 

молоді, КМР профспілок 

Відділ спортивного резерву 

фізкультурно-масової та 

оздоровчої роботи 

Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Степаненко О. В., 

конт. тел. (044) 279 69 66, 

e-mail: olena stepanenko7@ukr.net 

 

28.  Питання щодо визначення 

пріоритетності та 

доцільності реалізації 

заходів, які плануються 

включити до бюджетного 

запиту на 2021 рік за 

напрямками: спортивно-

масові заходи структурних 

підрозділів з питань 

фізичної культури і спорту 

районних в місті Києві 

державних адміністрацій та 

фізкультурно-спортивних 

товариств, організацій 

 

Громадські 

обговорення 

Серпень  

2021 року 

Структурні підрозділи з 

питань фізичної культури  

і спорту районних  

в місті Києві державних 

адміністрацій та 

фізкультурно-спортивних 

товариств, організацій 

Відділ спортивного резерву 

фізкультурно-масової та 

оздоровчої роботи 

Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Олійник Л. П., 

конт. тел (044) 278 59 44, 

e-mail: 

Larysa.oliynyk1@kmda.gov.ua 

 

29.  Розробка порядку 

проведення урочистостей                  

з нагоди професійних свят 

працівників сфери культури 

міста Києва, зокрема,  

з нагоди Всеукраїнського 

дня бібліотек 

Зустрічі  

з громадськістю 

Вересень  

2021 року 

Діячі сфери культури,               

мистецтв, представники 

громадськості 

Відділ з питань роботи 

музеїв, бібліотек та архіву  

Департаменту культури 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

 конт. тел. (044) 279 68 60,  

е-mail: dk_muzei@kievcity.gov.ua 

 

mailto:stepanenko7@ukr.net
mailto:Larysa.oliynyk1@kmda.gov.ua
mailto:dk_muzei@kievcity.gov.ua


30.  Напрацювання порядку 

проведення заходів  

з нагоди відзначення   

у 2021 році Дня захисника 

України 

 

Засідання  

за круглим столом 

Вересень 

2021 року 

Представники 

громадських об’єднань 

осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність 

України і брали 

безпосередню участь в 

антитерористичній 

операції та/або операції 

Об’єднаних сил, 

забезпеченні її 

проведення, ветерани 

війни 

 

Управління забезпечення 

соціальних державних гарантій 

Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

конт. тел. (044) 279 08 07 

 

31.  VІ Київський  

дитячо-юнацький форум  

«Менше 18 –  

Ми можемо!» 

Форум Жовтень  

2021 року 

Учнівська молодь, батьки, 

освітяни 

Начальник відділу контрольно-

аналітичної та організаційної 

роботи Департаменту освіти і 

науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Кравчук М.В., 

конт. тел. (044) 279 02 73, 

e-mail: 

mariiakravchuk@gmail.com 

 

mailto:mariiakravchuk@gmail.com


32.  «Смарт-спеціалізація 

Києва: особливості для 

столичного регіону» 

спільно з ДУ «Інститут 

економіки та 

прогнозування НАН 

України» 

Засідання  

за круглим столом  

Жовтень 

2021 року 

Підприємства, установи  

та організації м. Києва 

Головний спеціаліст відділу 

науково-технічної та 

інноваційної політики 

управління промисловості, 

підприємництва та регуляторної 

політики Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) Кур’ян О. А., 

конт. тел. (044) 289 22 15,  

e-mail: armadaqx19@meta.ua) 

 

33.  Пріоритетні заходи 

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

які заплановано включити 

до бюджетного запиту на 

2022 рік 

Електронні 

консультації 

Листопад 

2021 року 

Жителі міста Києва Заступник начальника 

управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю - начальник 

відділу внутрішньої політики та 

взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства  

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Петрова Н. П., 

конт. тел.: (044) 235 07 80, 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

 

mailto:armadaqx19@meta.ua
mailto:guvp_kmda@ukr.net


34.  Проведення освітнього 

фестивалю управлінської 

майстерності  

«Kyiv EdFest» 

Зустрічі  

з громадськістю 

Листопад  

2021 року 

Освітяни, батьки Начальник відділу науки, 

прогнозування та аналізу 

цільових програм Департаменту 

освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) Москаленко В.А., 

конт. тел. (044) 278 00 41 

 

35.  Щорічний  

Київський Форум 

організацій громадянського 

суспільства 

 

 

Форум 

 

Листопад  

2021 року 

 

 

 

 

Організації 

громадянського 

суспільства 

Заступник начальника 

управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю - начальник 

відділу внутрішньої політики та 

взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства  

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Петрова Н. П., 

конт. тел.: (044) 235 07 80, 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

 

36.  
 

 

 

 

Питання національно-

патріотичного виховання у 

місті Києві 

Засідання 

Координаційної ради  

з національно -

патріотичного 

виховання при 

виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній 

адміністрації) 

Грудень 

2021 року 

за участю представників 

структурних підрозділів, 

інших установ, інститутів 

громадянського 

суспільства та науковців 

Головний спеціаліст відділу 

молодіжної політики 

Департаменту молоді та 

спорту виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

Віннікова Д. О. 

конт. тел (044) 279 07 47, 

e-mail: molodizhka@ukr.net 

 

mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:molodizhka@ukr.net


37.  Підсумки діяльності 

органів самоорганізації 

населення міста Києва 

Конференція Грудень 

2020 року 

Органи самоорганізації 

населення 

Начальник відділу сприяння 

діяльності органів 

самоорганізації населення 

Департаменту суспільних 

комунікацій Демиденко Д. М., 

тел.: (044) 235 05 85 

e-mail:dskvms@ukr.net 

 



38.  Проєкти містобудівної 

документації: генеральний 

план, плани зонування, 

детальні плани території 

Громадські слухання 

щодо врахування 

громадських інтересів 

під час розроблення 

проєктів містобудівної 

документації 

Орієнтовно  

І-ІІ півріччя  

2021 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 

Департаменту, начальник 

управління регулювання 

забудови міста Департаменту 

містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Т. Зайченко , 

конт. тел. (044) 278 78 93; 

 

головний спеціаліст відділу 

розробки містобудівної 

документації Департаменту 

містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  

М. Барна, 

конт. тел. (044) 234 92 67; 

 

завідувач cектору організації 

громадських слухань, 

забезпечення  

діяльності архітектурно-

містобудівної ради й  

співробітництва зі ЗМІ та 

громадськістю Департаменту 

містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 О. Поровчук, 

конт. тел. (044 ) 234 92 67 

 



39.  Проєкти містобудівної 

документації: генеральний 

план, плани зонування, 

детальні плани території 

Громадські 

обговорення у процесі 

стратегічної 

екологічної оцінки 

Орієнтовно  

І-ІІ півріччя  

2021 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 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  

М. Барна, 

конт. тел. (044) 234 92 67; 

 

завідувач cектору організації 

громадських слухань, 

забезпечення  

діяльності архітектурно-

містобудівної ради й  

співробітництва зі ЗМІ та 

громадськістю Департаменту 

містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 О. Поровчук, 

конт. тел. (044) 234 92 67 

 



40.  Заяви про визначення 

обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проєктів 

генерального плану, планів 

зонування, детальних 

планів територій 

Громадські 

обговорення заяв про 

визначення обсягу 

стратегічної 

екологічної оцінки 

проєктів генерального 

плану, планів  

зонування, детальних 

планів територій 

Орієнтовно 

І-ІІ півріччя  

2021 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 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

М. Барна, 

конт. тел. (044) 234 92 67; 

 

завідувач cектору організації 

громадських слухань, 

забезпечення  

діяльності архітектурно-

містобудівної ради й  

співробітництва зі ЗМІ та 

громадськістю Департаменту 

містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 О. Поровчук, 

конт. тел. (044) 234 92 67 

 

41.  Питання затвердження 

заходів Міської цільової 

програми розвитку туризму 

в місті Києві  

на 2022-2024 роки 

Громадські слухання І півріччя  

2021 року 

Громадські спілки, 

організації, ради сфери 

туризму 

Начальник управління  

туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Радова М. С., 

конт. тел. (044) 529 93 99, 

e-mail: kyivtourism@gmail.com 

 

mailto:kyivtourism@gmail.com


42.  Відбір проєктів, 

розроблених молодіжними 

та дитячими  громадськими 

організаціями, для 

реалізації яких надається 

фінансова підтримка 

Засідання 

конкурсної комісії 

з визначення проєктів, 

розроблених 

молодіжними та 

дитячими  

громадськими 

організаціями, для 

реалізації яких 

надається фінансова 

підтримка, зустрічі  

з громадськістю 

 

І півріччя 

2021 року 

Представники інших 

установ, інститутів 

громадянського 

суспільства 

Головний спеціаліст відділу 

молодіжної політики 

Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Булатович Г. П., 

конт. тел. (044) 235 32 00,  

e-mail: molodizhka@ukr.net 

43.  Проєкт рішення  

Київської міської ради 

«Про затвердження 

Положення про проведення 

інвестиційних конкурсів у 

місті Києві» 

Електронні 

консультації 

I півріччя  

2021 року 

Фізичні та юридичні особи, 

їх об’єднання 

Заступник директора 

Департаменту економіки та 

інвестицій - начальник 

управління з питань 

інвестиційної та 

зовнішньоекономічної політики 

Світличний О. П.; 

заступник начальника управління 

з питань інвестиційної та 

зовнішньоекономічної політики – 

начальник відділу залучення 

інвестицій Департаменту 

економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Григорчук С. А., 

grygorchuk@guekmda.gov.ua , 

конт. тел. (044) 202 60 82 

 



44.  Мистецькі конкурси 

з визначення кращих 

культурно-мистецьких 

проектів для реалізації 

яких, передбачено 

фінансування 

з бюджету міста Києва 

Засідання Художньої 

ради з питань розгляду 

культурно-мистецьких 

проєктів при 

Департаменті культури 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації) 

 

І квартал  

2021 року 

 

 

 

Діячі сфери культури,               

мистецтв та представники 

громадськості 

 

Відділ мистецтв та 

культурно-освітніх закладів 

Департаменту культури 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

 конт. тел. (044) 279 62 92, 

e-mail: dk_art@kievcity.gov.ua 

 

45.  Результати реалізації  

у 2020 році заходів міських 

цільових галузевих програм 

(Міська цільова програма 

протидії захворюванню  

на туберкульоз  

на 2017-2021 роки, Міська 

цільова програма протидії 

епідемії ВІЛ-інфекції на 

2017-2021 роки, Міська 

цільова програма «Здоров’я 

киян» на 2020-2022 роки) 

Електронні  

консультації 

I квартал 

2021 року 

 

 

Жителі  

міста Києва, медичні 

працівники 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

mailto:dk_art@kievcity.gov.ua
mailto:kmcgz.kmda@gmail.com


46.  Вручення театральної 

премії «Київська 

пектораль» (14 премій в 

основних номінаціях та 

3 спеціальні премії). 

Підвищення соціальної і 

художньої ролі 

театрального мистецтва в 

культурно-мистецькому 

житті міста Києва, 

визначення і популяризація 

кращих здобутків 

професійних театрів 

державної і комунальної 

форм власності та окремих 

митців, стимулювання 

їхньої роботи 

 

Засідання 

Організаційного 

комітету з присудження 

театральної премії 

«Київська пектораль» 

 

І квартал 

2021 року 

Діячі сфери культури,               

мистецтв та представники 

громадськості 

 

Відділ мистецтв та 

культурно-освітніх закладів, 

Департаменту культури 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

 конт. тел. (044)  279 62 59,  

(044) 279 67 58,  

e-mail: dk_art@kievcity.gov.ua 

47.  Щодо існуючих потреб та 

бар’єрів на шляху сталого 

впровадження послуг  

з подолання туберкульозу  

в рамках Національного 

діалогу 

Зустрічі 

з громадськістю 

ІІ квартал 

2021 року 

Національні  

та міжнародні партнери, 

громадські організації, 

заклади охорони здоров’я, 

інші зацікавлені сторони 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

mailto:kmcgz.kmda@gmail.com


48.  Психоемоціональна 

реабілітація населення  

в умовах пандемії 

коронавірусу 

Форум ІІ квартал 

2021 року 

Медичні представники, 

представники 

громадськості 

 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

49.  Мистецькі конкурси 

з визначення кращих 

культурно-мистецьких 

проектів для реалізації 

яких, передбачено 

фінансування 

з бюджету міста Києва 

Засідання Художньої 

ради з питань розгляду 

культурно-мистецьких 

проєктів при 

Департаменті культури 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації) 

 

ІІ квартал 

2021 року 

 

 

Діячі сфери культури,               

мистецтв та представники 

громадськості 

 

Відділ мистецтв та 

культурно-освітніх закладів 

Департаменту культури 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

 конт. тел. (044) 279 62 92, 

e-mail: dk_art@kievcity.gov.ua 

 

mailto:kmcgz.kmda@gmail.com
mailto:dk_art@kievcity.gov.ua


50.  Проведення ярмарку 

проєктів громадських 

організацій «ТОП-100» та 

відбору успішних практик 

реалізації громадських 

ініціатив у вирішенні 

питань місцевого значення 

Засідання конкурсної 

комісії; зустрічі 

з громадськістю 

ІІ півріччя 

2021 року 

Представники 

громадськості міста Києва 

Заступник начальника 

управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю - начальник 

відділу внутрішньої політики та 

взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства  

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Петрова Н. П., 

конт. тел.: (044) 235 07 80, 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

 

51.  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, зустрічі  

з громадськістю 

ІІ півріччя 

2021 року 

Представники інших 

установ, інститутів 

громадянського 

суспільства та науковці 

Начальник відділу 

молодіжної політики 

Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Яремійчук Л. В., 

конт. тел. (044) 235 32 00 , 

e-mail: molodizhka@ukr.net 

 

52.  Питання щодо бюджетного 

запиту на 2021 рік 

Електронні 

консультації  

 

ІІ півріччя  

2021 року 

Кияни та гості столиці Головний спеціаліст сектору 

економіки, бухгалтерського 

обліку та звітності Департаменту 

містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  

Л. Шевенок, 

конт. тел. (044) 235 11 86 

 

mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:molodizhka@ukr.net


53.  Дослідження щодо участі 

громадян у формуванні та 

реалізації державної 

політики «Пульс столиці» 

Вивчення громадської 

думки 

ІІ півріччя  

2021 року 

Кияни та гості столиці Заступник начальника 

управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю - начальник 

відділу внутрішньої політики та 

взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства  

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Петрова Н. П., 

конт. тел.: (044) 235 07 80, 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

 

54.  Розвиток молодіжного руху 

на шляху зміцнення 

громадського здоров’я 

Форум ІІІ квартал 

2021 року 

Представники 

громадськості, 

молодь 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:kmcgz.kmda@gmail.com


55.  Результати реалізації  

за 6 місяців 2021 року 

заходів міських цільових 

галузевих програм (Міська 

цільова програма протидії 

захворюванню на 

туберкульоз на 2017-2021 

роки, Міська цільова 

програма протидії епідемії 

ВІЛ-інфекції на 2017-2021 

роки, Міська цільова 

програма «Здоров’я киян» 

на 2020-2022 роки) 

Електронні  

консультації 

III квартал 

2021 року 

 

Жителі міста Києва, 

медичні працівники 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

mailto:kmcgz.kmda@gmail.com


56.  Проєкт Стратегії розвитку  

міста Києва до 2035 року та 

звіт про її стратегічну 

екологічну оцінку 

Електронні 

консультації 

ІІІ квартал 

2020 року 

Жителі міста Києва, 

громадські організації, 

суб’єкти господарювання 

міста Києва та прилеглих 

територій 

Начальник управління 

координації регіональної 

економічної політики та 

стратегічного розвитку 

Департаменту економіки та 

інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Мохонько В. О.; 

начальник відділу з питань 

стратегічного розвитку та 

міських цільових програм 

управління координації 

регіональної економічної 

політики та стратегічного 

розвитку Департаменту 

економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Шлапацька О. Р., 

mcpdei@guekmda.gov.ua, 

конт. тел. (044) 202 76 72 

 

mailto:mcpdei@guekmda.gov.ua


57.  Шляхи розбудови системи 

громадського здоров’я  

в місті Києві в рамках 

реалізації Міської цільової 

програми «Розвиток єдиної 

системи громадського 

здоров`я у місті Києві»   

на 2021-2023 роки 

Конференція IV квартал 

2021 року 

Національні партнери, 

громадські організації, 

заклади охорони здоров’я, 

інші зацікавлені сторони 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

58.  Щодо механізму 

запровадження  

в місті Києві страхової 

медицини 

Засідання  

за круглим столом 

IV квартал 

2021 року 

Керівники закладів 

охорони здоров’я, медичні 

працівники, представники 

громадськості, 

підприємств, установ, 

страхових 

кампаній 

 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О.В. 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

mailto:kmcgz.kmda@gmail.com
mailto:kmcgz.kmda@gmail.com


59.  10 районних Форумів 

організацій громадянського 

суспільства 

Форуми 

 

Протягом 

2021 року 

Організації 

громадянського 

суспільства 

Заступник начальника 

управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю - начальник 

відділу внутрішньої політики та 

взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства  

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Петрова Н. П., 

конт. тел.: (044) 235 07 80, 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

 

60.  Проєкти рішень Київської 

міської ради про 

найменування/ 

перейменування вулиць 

міста Києва 

Електронні 

консультації 

Протягом 

2021 року 
Жителі міста Києва Начальник відділу з суспільно-

політичних питань Департаменту 

суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Шибанов Я. М., 

конт. тел.: (044) 235 05 65 

 

mailto:guvp_kmda@ukr.net


61.  Розвиток професійної 

компетентності вчителів 

Інтернет-конференції Протягом  

2021 року 

Освітяни Департамент освіти і науки 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел. (044) 279 14 46, 

e-mail: Osvita@kievcity.gov.ua 

 

Директор Інституту 

післядипломної освіти 

Київського університету  

ім. Б. Грінченка 

Войцехівський М.Ф. 

конт. тел. (044) 553 99 83, 

e-mail: ippo@kmpu.edu.ua 

 

62.  Відкритий відбір 

кандидатур на заміщення 

вакантних посад керівників 

закладів освіти 

Засідання  

за круглим столом 

Протягом  

2021 року 

Освітяни, батьки Департамент освіти і науки 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел. (044) 279 14 46, 

e-mail: Osvita@kievcity.gov.ua 

 

mailto:Osvita@kievcity.gov.ua
mailto:ippo@kmpu.edu.ua
mailto:Osvita@kievcity.gov.ua


63.  Щодо пріоритетних 

напрямків з питань освіти 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2021 року 

Освітяни, батьки Департамент освіти і науки 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел. (044) 279 14 46 

Osvita@kievcity.gov.ua; 

начальник відділу контрольно-

аналітичної та організаційної 

роботи Департаменту освіти і 

науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

Кравчук М.В., 

конт. тел. (044) 279 02 73, 

e-mail: 

mariiakravchuk@gmail.com 

 

64.  Діяльність Ради почесних 

громадян міста Києва  

при виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній адміністрації) 

(поточна діяльність) 

Засідання  

 

Протягом  

2021 року 

Громадяни України та 

іноземці, які зробили 

значний особистий внесок 

у різні сфери діяльності 

міста Києва 

Начальник управління 

організаційної роботи та 

регіональних зв’язків апарату 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Ніколаєв О. Г., 

конт. тел. (044) 202 79 50; 

Рабчевська Л. В., 

конт. тел. (044) 202 74 72: 

Степанишин В. К., 

конт. тел. (044) 202 76 31 

 

mailto:mariiakravchuk@gmail.com


65.  Щодо актуальних 

напрямків розвитку  

міста Києва 

Колегія виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської міської 

державної 

адміністрації) 

(поточна діяльність) 

Протягом  

2021 року 

Жителі міста Києва Начальник 

управління організаційної роботи 

та регіональних зв’язків апарату 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Ніколаєв О. Г., 

конт. тел. (044) 202 79 50; 

Рабчевська Л. В., 

конт. тел. (044) 202 74 72: 

Степанишин В. К., 

конт. тел. (044) 202 76 31 

 

66.  Діяльність Ради розвитку 

громади та території міста 

Києва при виконавчому 

органі Київської міської 

ради (Київській міській 

державній адміністрації) 

(поточна діяльність) 

Засідання  

 

Протягом  

2021 року 

Жителі міста Києва Начальник 

управління організаційної роботи 

та регіональних зв’язків апарату 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Ніколаєв О. Г., 

конт. тел. (044) 202 79 50; 

Рабчевська Л. В., 

конт. тел. (044) 202 74 72: 

Степанишин В. К., 

конт. тел. (044) 202 76 31 

 

67.  Громадські обговорення  

у сфері фізична культура  

і спорт 

Засідання 

 

Протягом  

2021 року 

Громадські організації 

(федерації) з олімпійських 

та неолімпійських видів 

спорту, фізкультурно-

спортивної спрямованості 

Відділ спорту вищих досягнень 

Департаменту молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Гончаренко Н. В., 

конт. тел. (044) 279 27 02, 

e-mail: natali100107@ukr.net 

 

mailto:natali100107@ukr.net


68.  Соціально-правовий захист 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

Громадські 

обговорення 

Протягом  

2021 року 

Родини, які виховують 

дітей даної категорії 

Служба у справах дітей та сім’ї 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

e-mail: ssdkievsity.qov.ua 

 

69.  
 

 

Державна політика в сфері 

захисту прав дітей та сімей 

з дітьми 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2021 року 

Громадськість Служба у справах дітей та сім’ї 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації),  

e-mail: ssdkievsity.qov.ua 

 

70.  Розвиток промислового 

комплексу столиці України 

Спільні засідання Ради 

та Президії Ради 

директорів 

підприємств, установ та 

організацій м. Києва  

з громадськими 

організаціями 

Протягом  

2021 року 

Підприємства, установи  

та організації м. Києва 

Головний спеціаліст відділу 

промисловості, управління 

промисловості, підприємництва 

та регуляторної політики 

Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Бородюк А. О., 

конт. тел (044) 289 26 32 

 

71.  Актуальні питання 

підприємництва 

Зустрічі 

з громадськістю 

Протягом  

2021 року 

 

Підприємці, представники 

громадських організацій 

підприємців 

Управління промисловості, 

підприємництва та регуляторної 

політики Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації), 

конт. тел (044) 235 71 18 

 



72.  Щодо проєктів 

регуляторних актів із 

відповідним аналізом 

регуляторного впливу  

Електронні 

консультації 

 

 

Протягом 

2021 року 

Суб`єкти господарювання 

міста Києва 

Начальник відділу з питань 

регуляторної політики та 

дерегуляції управління 

промисловості, підприємництва 

та регуляторної політики 

Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Любінська І. С., 

конт. тел (044) 235 30 61,  

e-mail: vrpd@ukr.net 

 

73.  Призначення щорічних 

міських стипендій 

видатним діячам культури і 

мистецтва. 

Підтримка діячів культури і 

мистецтва, стимулювання 

їх творчої діяльності та 

засвідчення видатних 

особистих досягнень 

Засідання комісії по 

призначенню довічних 

міських стипендій 

видатним діячам 

культури і мистецтва 

 

Протягом  

2021 року 

Діячі сфери культури,               

мистецтв та представники 

громадськості 

 

Відділ мистецтв та 

культурно-освітніх закладів 

Департаменту культури 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

 конт. тел. (044) 279 71 26,  

e-mail: dk_art@kievcity.gov.ua 

 

74.  Призначення довічних 

міських стипендій 

видатним діячам культури і 

мистецтва. 

Підтримка діячів культури і 

мистецтва, стимулювання 

їх творчої діяльності та 

засвідчення видатних 

особистих досягнень 

Засідання комісії по 

призначенню щорічних 

міських стипендій 

видатним діячам 

культури і мистецтва 

 

 

Протягом  

2021 року 

Діячі сфери культури,               

мистецтв та представники 

громадськості 

 

Відділ мистецтв та культурно-

освітніх закладів 

Департаменту культури 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

 конт. тел. (044) 279 71 26,  

e-mail: dk_art@kievcity.gov.ua 

 

mailto:vrpd@ukr.net
mailto:dk_art@kievcity.gov.ua
mailto:dk_art@kievcity.gov.ua


75.  Фактичні видатки  

з бюджету міста Києва  

в 2019 році, очікувані в 

2020 році та прогноз на 

2021-2023 році 

Електронна 

консультація  

Протягом 

2021 року 

Мешканці міста Києва Відділ організаційного 

забезпечення Департаменту 

земельних ресурсів 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел. (044) 279 58 72 

 

76.  Щодо міжнародного 

досвіду у впровадженні 

практик партисипації 

Зустрічі  

з громадськістю  

(онлайн або офлайн) 

 

Протягом  

2021 року 

Організації 

громадянського 

суспільства 

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

(044) 235 07 00, 

dsk@kievcity.gov.ua 

 

Перший заступник директора КП 

«Центр публічної комунікації та 

інформації» Кулібаба Д. В., 

конт. тел.: (044) 234 27 59 

 

77.  Діяльність 

Громадської ради 

при виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній адміністрації) 

 

Засідання Протягом  

2021 року 

Жителі міста Києва Заступник начальника 

управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків 

з громадськістю - начальник 

відділу внутрішньої політики та 

взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства  

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Петрова Н. П., 

конт. тел.: (044) 235 07 80, 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

 

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


78.  Діяльність 

Координаційної ради 

з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства 

при виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній адміністрації) 

Засідання Протягом 

2021 року 

Організації 

громадянського 

суспільства,  

жителі міста Києва 

Заступник начальника 

управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю - начальник 

відділу внутрішньої політики та 

взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства  

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Петрова Н. П., 

конт. тел.: (044) 235 07 80, 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

 

79.  Міський конкурс проєктів 

«Громадська перспектива: 

прозора  влада та активна 

громада» 

Засідання конкурсної 

комісії; зустрічі 

з громадськістю 

Протягом 

2021 року 

Організації 

громадянського 

суспільства міста Києва 

Заступник начальника 

управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю - начальник 

відділу внутрішньої політики та 

взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства  

Департаменту суспільних 

комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Петрова Н. П., 

конт. тел.: (044) 235 07 80, 

e-mail: guvp_kmda@ukr.net 

 

mailto:guvp_kmda@ukr.net
mailto:guvp_kmda@ukr.net


80.  Організація та проведення 

заходів до 

Всесвітніх/Всеукраїнських 

днів, присвячених охороні 

здоров’я за участю 

громадських організацій, 

які опікуються питаннями 

охорони здоров’я,  

та профільних лікарських 

об’єднань 

Вивчення  

громадської думки;  

зустрічі  

з громадськістю 

Протягом 

2021 року 

Медичні працівники, 

громадські організації,  

жителі міста Києва 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

81.  Щодо інформаційної 

підтримки та актуалізації  

офіційного вебсайту 

Департаменту охорони 

здоров’я  виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

Електронні  

консультації 

Протягом 

2021 року 

Медична спільнота; 

жителі міста Києва 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

mailto:kmcgz.kmda@gmail.com
mailto:kmcgz.kmda@gmail.com


82.  З питання обізнаності 

громадян стосовно  

профілактики захворювань 

Електронні 

консультації; 

зустрічі  

з громадськістю 

Протягом 

2021 року 

 

Жителі міста Києва,  

медичні працівники 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

83.  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 

2021 року 

Жителі міста Києва; 

суб’єкти господарювання 

 

 

Заступник директора 

Департаменту економіки та 

інвестицій – 

начальник управління цінової 

політики Стрижиус О. В., 

конт. тел. (044) 202 76 55, 

e-mail: stryzhyus@guekmda.gov.ua 

 

mailto:kmcgz.kmda@gmail.com


84.  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 

2021 року 

Жителі міста Києва; 

суб’єкти господарювання 

 

 

Заступник директора 

Департаменту економіки та 

інвестицій – 

начальник управління цінової 

політики Стрижиус О. В., 

конт. тел. (044) 202 76 55, 

e-mail: stryzhyus@guekmda.gov.ua 

 

85.  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 

2021 року 

Жителі міста Києва; 

суб’єкти господарювання 

 

 

Заступник директора 

Департаменту економіки та 

інвестицій – 

начальник управління цінової 

політики Стрижиус О. В., 

конт. тел. (044) 202 76 55, 

e-mail: stryzhyus@guekmda.gov.ua 

 



86.  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 

2021 року 

Жителі міста Києва; 

суб’єкти господарювання 

 

 

Заступник директора 

Департаменту економіки та 

інвестицій – 

начальник управління цінової 

політики Стрижиус О. В., 

конт. тел. (044) 202 76 55, 

e-mail: stryzhyus@guekmda.gov.ua 

 

87.  Питання нормативно-

правових та розпорядчих 

документів,  

що стосуються галузі  

охорони здоров’я 

Громадські  

обговорення 

 

Протягом 

2021 року, 

за потребою 

Медична спільнота  

та жителі міста Києва 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 



88.  Інформаційні матеріали, що 

стосуються сфери охорони 

здоров’я міста Києва 

Електронні  

консультації 

Протягом 

2021 року, 

за потребою 

 

Жителі міста Києва, 

медичні працівники 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

89.  Реєстрація дітей у системі 

електронного запису до 

дошкільних навчальних 

закладів комунальної 

форми власності 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2021 року, 

за потребою 

 

Батьки дітей 

дошкільного віку 

Начальник відділу дошкільної 

освіти Управління дошкільної 

загальної середньої та 

позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

Жиліна Т.І., 

конт. тел. (044) 279 33 78, 

e-mail: tjilina@gmail.com 

 

90.  Проєкти розпоряджень 

щодо встановлення цін  

і тарифів, які підлягають 

державному регулюванню 

Електронні 

консультації 

Протягом  

2021 року, 

за потребою 

 

Жителі міста Києва; 

суб’єкти господарювання 

 

 

Заступник директора 

Департаменту економіки та 

інвестицій – 

начальник управління цінової 

політики Стрижиус О. В., 

конт. тел. (044) 202 76 55, 

e-mail: stryzhyus@guekmda.gov.ua 

 

mailto:kmcgz.kmda@gmail.com
mailto:tjilina@gmail.com


91.  Діяльність дорадчих 

органів виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації),  

зокрема, Громадської ради 

при виконавчому органі 

Київської міської ради 

(Київській міській 

державній адміністрації) 

Спільні засідання Протягом 

2021 року 

(за потреби) 

Медична спільнота  

та жителі міста Києва 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75 

health@kmda.gov.ua 

 

Директор КНП «Київський 

міський центр громадського 

здоров’я» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Лукашевич О. В., 

конт. тел.: (044) 425  00  77, 

kmcgz.kmda@gmail.com 

 

92.  Щодо напрямків співпраці  

з Київською міською 

тристоронньою соціально-

економічною радою, 

Київською міською 

профспілкою працівників 

охорони здоров’я, 

громадськими та 

благодійними  

організаціями міста з 

напрацювання/обговорення 

актуальних питань сфери  

охорони здоров’я 

 

Спільні засідання Протягом 

2021 року 

(за потреби) 

Медична спільнота  

та жителі міста Києва 

Департамент охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

конт. тел.: (044) 284 08 75, 

health@kmda.gov.ua 

 

 

mailto:kmcgz.kmda@gmail.com


93.  Пріоритетність та 

доцільність реалізації 

заходів, які планується 

включити до бюджетних 

запитів до проєкту 

Програми економічного і 

соціального розвитку  

м. Києва  

на 2021 – 2023 роки  

в частині капітальних 

вкладень по головному 

розпоряднику коштів – 

Департаменту будівництва 

та житлового забезпечення 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

Електронні 

консультації 

Буде визначено 

після 

встановлення 

термінів для 

підготовки 

бюджетних 

запитів 

Жителі міста Києва Начальник відділу економіки, 

планування будівництва та 

звітності Департаменту 

будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Міськова Т. В., 

конт. тел. (044) 590 02 84, 

08viddil@ukr.net; 

Заступник начальника відділу 

економіки, планування 

будівництва та звітності 

Департаменту будівництва та 

житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Щербина І. В., 

конт. тел. (044) 278 71 76,  

e-mail: 08viddil@ukr.net 

 

mailto:08viddil@ukr.net
mailto:08viddil@ukr.net


94.  Проєкт Комплексної 

міської цільової програми 

забезпечення житлом 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов 

на 2021 – 2023 роки  

Електронні 

консультації 

Буде визначено 

після 

погодження в 

установленому 

порядку проєкту 

Комплексної 

програми 

Жителі міста Києва, 

зокрема ті,  

які перебувають на 

квартирному обліку 

Начальник відділу економіки, 

планування будівництва та 

звітності Департаменту 

будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

Міськова Т. В., 

конт. тел. (044) 590 02 84, 

e-mail: 08viddil@ukr.net; 

Заступник начальника відділу 

економіки, планування 

будівництва та звітності 

Департаменту будівництва та 

житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Щербина І. В., 

конт. тел. (044) 278 71 76,  

e-mail: 08viddil@ukr.net 

 
 

mailto:08viddil@ukr.net
mailto:08viddil@ukr.net

