
 

ЗВІТ 
про виконання Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю 

за 2015 рік 
 

№ Перелік 
консультацій з 

громадськістю, які 
були проведені 

згідно з Орієнтовним 
планом  

на 2015 рік 

Перелік консультацій 
з громадськістю, які 

були включені 
доОрієнтовного плану
на 2015 рік, але не 
були проведені 

(зазначити причину) 

Перелік консультацій 
з громадськістю, які 
були проведені, але 
не включені до  

Орієнтовного плану  
на 2015 рік 

Дата 
проведення 
консультацій

Електронне посилання та інформація  
про захід 

1 2 3 4 5 6 
Департамент житлово-комунальноїінфраструктури 

 
1.  - - Засідання за круглим 

столом Національного 
форуму України з 
питання «Законодавче 
регулювання 
поводження з 
відходами в Україні» 

11 березня 
2015 року 

http://vidhody.org.ua/forum/event/06-04-2015-
informatsiyne-povidomlennya 
У засіданні круглого столу взяли участь 
народні депутати України, представники 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування, науковці, бізнес-структури, 
які працюють у сфері поводження з відходами, 
підприємства-виробники техніки та 
технологічного обладнання для збирання, 
транспортування, зберігання та переробки 
відходів, установи, які працюють у галузі 
екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища, природоохоронні 
громадські організації, ЗМІ. 
Розглянуто та обговорено низку законодавчих 
актів щодо удосконалення поводження з 
відходами кінцевого споживання продукції 



 

2.  - - Сесії, форуми 
щодо розробки 
загальнодержавної та 
Київської стратегії 
поводження з 
побутовими відходами, 
ініційованих 
Асоціацією 
«Український 
екологічний альянс» 

Березень- 
липень  

2015 року 

info@ukrecoalliance.com.ua  
www.ukrecoalliance.com.ua 
http://press.unian.net/pressnews/1093931-ukraina-
nujdaetsya-v-ujestochenii-otvetstvennosti-za-
narusheniya-v-sfere-obrascheniya-s-othodami-
ekspert.html 
http://press.unian.ua/pressnews/1093930-ukrajina-
potrebue-posilennya-vidpovidalnosti-za-
porushennya-u-sferi-povodjennya-z-vidhodami-
ekspert.html 
Обговорено актуальні питання: врегулювання 
проблемних питань у сфері поводження з 
побутовими відходами на законодавчому рівні; 
впровадження роздільного збору та сортування 
відходів; варіанти вирішення екологічних 
проблем поводження з відходами; необхідність 
проведення агітаційно-просвітницької роботи     

3.  Зустрічі з 
громадськістю щодо 
узгодження адресного 
переліку до програми 
ремонту житлових 
будинків ОСББ і ЖБК 
за бюджетні кошти 

- - 21 травня  
2015 року 

 
06 серпня  
2015 року 

 
26 серпня  
2015 року 

 

Адресні переліки для виконання робіт з 
капітального ремонту на 2016 рік сформовано 
на основі звернень киян. Розроблено 
інтерактивну карту, на якій відображені всі 
об’єкти, де проводять ремонтні роботи за 
міською та районними програмами.  
https://kievcity.gov.ua/news/27993.html 
https://kievcity.gov.ua/news/26973.html 
громадський контроль за якістю виконання 
робіт  
https://kievcity.gov.ua/news/26907.html 

4.  - - Засідання за круглим 
столом з питання 
«Чисте довкілля або 
екологічна катастрофа: 
перспективи 
поводження з 

15 грудня 
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/news/31930.html 
https://kievcity.gov.ua/news/31934.html 
На засідання круглого столу винесено 
законопроекти: № 3198-1 Проект Закону про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
поводження з побутовими відходами та 



 

побутовими відходами 
в Україні на прикладі 
Києва та Київської 
області» 

стимулювання їх використання як 
альтернативного джерела енергії 
3199-1 Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо 
включення податку за виробництво й імпорт 
упаковки та товарів в упаковці до екологічного 
податку) 
3200-1Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо 
спрямування деяких видів екологічного 
податку на поводження з побутовими 
відходами). 
Учасниками круглого столу обговорено 
проблемні питання у сфері поводження з 
відходами та можливі шляхи їх вирішення.  
Для ефективного впровадження розробленої у 
місті Києві власної концепцію у сфері 
поводження з побутовими відходами 
необхідне прийняття низки правових змін та 
створення єдиної стратегії поводження з 
побутовими відходами на національному 
рівні.  

5.  Збори, наради, 
засідання за круглим 
столом, зустрічі з 
громадськістю з 
питання «Реалізація 
житлових прав 
мешканців 
гуртожитків» 

- - Впродовж 
2015 року 

http://dzki.kievcity.gov.ua/news/?c=4&d=0 
У Департаменті ЖКІ особлива увага 
приділяється забезпеченню житлових прав 
мешканців гуртожитків, щоденно проводиться 
відповідна робота щодо вирішення 
проблемних питань. Так у звітному періоді 
організовано та проведено 27.03.15, 07.08.15 
засідання комісії Київради із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків 
На сьогодні, під дію ЗУ «Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців 



 

гуртожитків» у місті Києві підпадає 193 
гуртожитки, у тому числі: 48 гуртожитків 
державної форми власності; 57 гуртожитків, 
що увійшли до статутного капіталу 
акціонерних товариств, створених у процесі 
приватизації (корпоратизації) та 88 
гуртожитків комунальної власності 
територіальної громади міста.  
У 76 гуртожитках районні в місті Києві 
державні адміністрації видають ордери 
мешканцям, які не отримали ордерів з 
незалежних причин та здійснюють 
приватизацію жилих приміщень. 
У 2015 році прийнято до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва 
9 гуртожитків.  

6.  Засідання  за круглим 
столом,  збори, 
зустрічі, наради з 
громадськістю з 
питання «Розробка 
заходів щодо 
сприяння створенню 
позитивного іміджу 
ОСББ серед 
населення» 

 
 
 
 
 
 
 
Семінари, круглі 

- - Впродовж 
2015 року 

Департаментом ЖКІ ведеться робота щодо 
активізації громадськості по створенню нових 
сучасних форм управління власним майном – 
об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку. Постійно проводяться наради щодо 
вирішення проблемних питань, пов’язаних з 
функціонуванням ОСББ та ЖБК в місті Києві. 
Впродовж року в кожному районі було 
проведено інформаційно-комунікаційні заходи 
за участю громадськості, в т.ч. і представників 
ОСББ/ЖБК з питань впровадження 
енергоефективних заходів та права власності у 
багатоквартирних будинках.  
Електронне посилання:  
http://dzki.kievcity.gov.ua/news/106.html 
https://kievcity.gov.ua/news/24024.html 
 
З метою реалізації енергоефективних заходів у 



 

столи,  «Проведення 
навчання для 
потенційних голів 
ОСББ, ЖБК та 
підвищення 
кваліфікації 
працюючих» 

житловому фонді та підвищення 
зацікавленості власників житлових та 
нежитлових приміщень в житлових будинках у 
створенні ОСББ у Києві проведено конкурс з 
реалізації енергоефективних заходів у 
житлових будинках, в яких створені ОСББ, а 
також у кооперативних будинках на умовах 
співфінансування.  
За результатами проведеного Департаментом 
ЖКІ конкурсу з визначення кращих проектів з 
енергозбереження в будинках ОСБ та ЖБК 
визначено 16 переможців.   
Електронне посилання: 
https://kievcity.gov.ua/news/25793.html 
Розроблено та затверджено навчальну 
програму з питань управління та ведення 
господарсько-фінансової діяльності для 
керівного складу ОСББ та ЖБК, створено 
навчально-підготовчі курси на базі учбового 
комбінату КП «Київжитлоспецексплуатація».  
29-30 жовтня 2015 року у приміщенні КМДА 
за участю представників ОСББ/ЖБК 
проведено спеціалізовану польсько-українську 
конференцію з питань термомодернізації 
житлового фонду за підтримки Польсько-
Української Господарчої Палати щодо 
організації спільних проектів у галузі житлово-
комунального господарства м. Києва з 
врахуванням польського досвіду. 
Електронне посилання: 
http://dzki.kievcity.gov.ua/news/225.html 



 

7.  Засідання за круглим 
столом «Проект 
програми 
реформування та 
розвитку житлово-
комунальної 
інфраструктури міста 
Києва до 2019 року. 
Реальність та 
перспективи 

 

- - Впродовж  
2015 року 

http://dzki.kievcity.gov.ua/news/193.html 
https://kievcity.gov.ua/news/26815.html 
https://kievcity.gov.ua/news/27046.html 
https://kievcity.gov.ua/news/26815.html 
Департаментом ЖКІ завершено розробку проекту 
Комплексної цільової програми підвищення 
енергоефективності та розвитку житлово-
комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-
2020 роки, мета якої полягає у забезпеченні 
надійного функціонування житлово-комунального 
господарства міста Києва на засадах 
енергозбереження, задоволенні потреб споживачів 
у житлово-комунальних послугах, запобіганні 
виникненню надзвичайних ситуацій, що пов'язані з 
функціонуванням систем життєзабезпечення 
м. Києва.Зазначена Програма спрямована на 
реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 
року, а саме стратегічної ініціативи «Першокласна 
інфраструктура» в частині житлово-комунального 
господарства та стратегічної ініціативи «Ощадлива 
енергетика».З метою формування Плану заходів з 
реалізації  Стратегії робочими групами з реалізації 
стратегічних ініціатив «Ощадлива енергетика» та 
«Першокласна інфраструктура»  в частині 
житлово-комунального господарства оголошено 
про конкурсний відбір проектних ідей, що можуть 
реалізовуватись у м. Києві в рамках реалізації 
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року 
(пропозиції приймались з 27.07.15 по 14.08.15).  
http://dzki.kievcity.gov.ua/news/179.html 
На засіданні 26.08.15 року постійної комісії Київради з 
питань житлово-комунального господарства та паливно-
енергетичного комплексу схвалено концепцію 
зазначеної Комплексної цільової програми та 
наголошено на актуальності та необхідності прийняття 
такого програмного документу. 
http://dzki.kievcity.gov.ua/news/249.html 
З 15.12.2015 розпочато громадське обговорення 
проекту зазначеної програми. 



 

8.  - Застосування 
програмних продуктів 
«Будівельні технології 
– СМЕТА». 
У 2015 році на розгляд 
Науково-технічної ради 
Департаменту житлово-
комунальної 
інфраструктури 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) 
пропозиції щодо 
застосування 
програмних продуктів 
«Будівельні технології 
– СМЕТА» не 
надходили. 

- - - 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
 

9.  - - Міжнародний 
освітянський «Партнер-
клуб» в Українському 
гуманітарному ліцеї 
імені Тараса Шевченка 

20 лютого  
2015 року 

http://kievcity.gov.ua/news/21207.html 
 

10.  - - Колегія Департаменту 
освіти і науки, молоді 
та спорту КМДА 

25 лютого  
2015 року 

http://don.kievcity.gov.ua/news/1665.html 
Під час колегії освітяни та батьківська 
громадськість обговорили питання, які є 
важливими для киян. Колегія розглянула 
впровадження інновацій в дошкільній освіті: 
система «Електронний запис дітей до 
дошкільних навчальних закладів комунальної 



 

власності міста Києва» та «Електронна 
програма організації харчування дітей у 
дошкільних навчальних закладах міста Києва». 

11.  - - Перший Міжнародний 
фестиваль 
неформальної освіти 
INSIGHT 

05-06 березня 
2015 року 

http://kievcity.gov.ua/news/21541.html 
 

12.  - - Зустріч заступника 
голови КМДА Ганни 
Старостенко, директора 
Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту 
Олени Фіданян, голови 
Дніпровської 
райдержадміністрації 
Ярослава Горбунова з 
батьківським комітетом 
середньої 
загальноосвітньої 
школи № 128 

18 березня 
2015 року 

http://kievcity.gov.ua/news/22178.html 
 

13.  - - Обговорення питань 
популяризації ідей 
підприємництва серед 
молоді, підтримки 
малого та середнього 
бізнесу за участі 
органів студентського 
самоврядування на базі 
бізнес-центру 
«Леонардо»  

28 березня 
2015 року 

 

В рамках заходу обговорено питання розвитку 
та підтримки малого підприємництва, 
підтримки молодіжних підприємницьких 
ініціатив. 



 

14.  - - Зустріч молоді із 
представниками міської 
влади в Київській 
державній академії 
водного транспорту 
імені гетьмана Петра 
Конашевича-
Сагайдачного. В 
рамках зустрічі 
обговорено шляхи 
співробітництва щодо 
вирішення питання 
подолання дисбалансу 
на ринку праці  

31 березня 
2015 року 

 

В рамках зустрічі проведено обговорення 
питання співробітництва заінтересованих 
органів у вирішенні питання оновлення 
кадрового складу державної служби, залучення 
молоді до формування та реалізації державної 
молодіжної політики 

15.  - - Колегія Департаменту 
освіти і науки, молоді 
та спорту КМДА 

15 квітня  
2015 року 

http://kievcity.gov.ua/news/23043.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/2002.html 
Про результати вивчення роботи Департаменту 
освіти інауки,  молоді  та  спорту  виконавчого  
органу  Київської міської  ради  (Київської  
міської  державної  адміністрації) щодо  
реалізації державної  політики  у  сфері  освіти  
та ефективності управління підпорядкованими 
навчальними закладами  в  частині  питань,  
порушених  у  зверненнях окремих громадян 

16.  - - Зустріч заступника 
Міністра охорони 
здоров’я України Ігоря 
Перегінця, головного 
дитячого інфекціоніста 
МОЗ України Сергія 
Крамарьова та 
заступника голови 
КМДА Ганни 
Старостенко з 

28 квітня  
2015 року 

http://kievcity.gov.ua/news/23615.html 
У рамках події спілкування з медіа, під час 
якого представники ЗМІ змогли отримати 
інформацію про виконання Національного 
календаря щеплень, можливість закупівлі 
вакцин через міжнародні організації, питання 
про зарахування до дошкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у 
яких відсутні обов’язкові профілактичні 
щеплення. 



 

батьківською 
громадськістю у  
рамках Всесвітнього 
тижня імунізації 

17.  Конференція на тему: 
«Українознавство в 
постатях видатних 
дослідників» 

- - 26 серпня 
2015 року 

http://ippo.kubg.edu.ua/content/8285 
У заході взяли участь учителі українознавства, 
керівники шкільних музеїв, лабораторій, 
кабінетів, гуртків та факультативних курсів 
українознавчого (народознавчого, 
етнографічного) спрямування, методисти 
українознавства районних науково-
методичних центрів, працівники Науково-
дослідного інституту українознавства МОН 
України, викладачі та методисти ІППО КУ 
імені Бориса Грінченка. Наскрізні питання 
конференції – методологія, методика та 
технології використання потенціалу 
українознавства в навчально-виховній 
діяльності сучасної школи, громадянському й 
національно-патріотичному вихованні, 
формуванні світоглядних обріїв та естетичних 
ідеалів школярів 

18.  - Конференція на тему: 
«Сучасні напрями 
роботи з 
обдарованоюдитиною».
Питання обговорено в 
рамках інших заходів 

- -  



 

19.  - Конференція 
присвячена70-річчю 
Перемоги уВеликій 
Вітчизняній війні.  
Відбулася низка інших 
заходів, 
присвячених70-річчю 
Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні, за 
участю ветеранів війни, 
громадськості, 
представників 
районних в місті Києві 
державних 
адміністрацій та 
Київської міської 
державної 
адміністрації. 
Питання обговорено в 
рамках інших заходів 

- - - 

20.  - - Зустріч молоді із 
представниками міської 
влади на базі 
Київського 
університету права 
НАН України 

22 травня  
2015 року 

В рамках зустрічі проведено обговорення 
питання співробітництва заінтересованих 
органів у вирішенні питання оновлення 
кадрового складу державної служби, залучення 
молоді до формування та реалізації державної 
молодіжної політики 

21.  - - ХІІІ Міжнародний  
фестиваль-конкурс 
дитячо-юнацької 
журналістики «Прес-
весна на Дніпрових 
схилах» 

22-24 травня 
2015 року  

http://kievcity.gov.ua/news/24129.html 
Цього року на фестиваль завітали 1000 
учасників. До Києва приїхали гості з 19 
областей України та інших країн світу: 
Азербайджану, Гвінеї, Камеруну, Республіки 
Конго, Нігерії, Франції, Польщі, Алжиру, 
Молдови, Татарстану. 



 

22.  - - Засідання за круглим 
столом на тему: 
«Шляхи покращення 
механізмів просування 
інтересів молоді на 
ринку праці» на базі 
Київськогомолодіжного 
центру праці 

27 травня  
2015 року 

 

В рамках заходу, спільно із представниками 
органів студентського самоврядування, 
проведено обговорення питання 
удосконалення законодавчого регулювання 
державної молодіжної політики у галузі 
зайнятості, працевлаштування внутрішньо 
переселених осіб з числа молоді 

23.  - - Засідання за круглим 
столом на тему: 
«Альтернативні 
напрями 
самозайнятості молоді» 
на базі Київського 
молодіжного центру 
праці 

29 травня  
2015 року 

 

В рамках заходу, спільно із студентською 
молоддю, проведено обговорення питань 
популяризації ідей підприємництва в 
молодіжному середовищі  
 

24.  - - Колегія Департаменту 
освіти і науки, молоді 
та спорту КМДА 

10 червня  
2015 року 

http://don.kievcity.gov.ua/news/2356.html 
Під час засідання колегії освітяни обговорили 
питання щодо оптимізації мережі дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних та 
позашкільних навчальних закладів; виконання 
бюджету міста Києва по галузі «Освіта» за 
2014 рік; підготовки до нового 2015-2016 
навчального року; розробки проекту Міської 
цільової програми розвитку столичної освіти 
на 2016-2020 роки 

25.  - - Засідання за круглим 
столом на тему: 
«Захист прав та 
інтересів молоді на 
ринку праці»  

17 липня  
2015 року 

За участю представників профільних 
інститутів громадянського суспільства, в 
рамках якого проведено обговорення питань 
регулювання надання першого робочого місця 
в Законі України «Про зайнятість населення», 
особливості системи державного управління 
розвитком трудового потенціалу, концепції 
державної системи професійної орієнтації  



 

населення 
26.  - - Щорічна міська 

конференція освітян 
міста Києва 

21 серпня  
2015 року 

http://kievcity.gov.ua/news/27921.html 
http://kievcity.gov.ua/news/27870.html 
У конференції, яка вперше відбувалася у 
форматі відео-конференції, взяли участь понад 
2000 освітян з усіх 10 районів Києва. Учасники 
обговорили нагальні проблеми та виклики 
перед освітою. Зокрема, відбулася презентація 
стратегії розвитку «розумної» міської освіти на 
наступні три роки, яка передбачає створення 
нового технологічного середовища, що 
дозволить оперувати хмарними технологіями 
для навчання та розвитку дитини, контролю з 
боку педагогів і батьків. У розробці та 
супроводі програми «розумної» освіти беруть 
участь провідні технологічні компанії – 
Microsoft, Intel, Cisco, IBM, Panasonic 

27.  - - Зустріч Київського 
міського голови Віталія 
Кличка з працівниками 
освіти з нагоди їх 
професійного свята 

30 вересня 
2015 року  

http://kievcity.gov.ua/news/29393.html 
 

28.  - - Інформаційно- 
просвітницька акція 
«Соціальне  
підприємництво у 
вирішенні проблем 
молоді» 

24-25 жовтня 
2015 року 

В рамках заходу обговорено роль соціального 
підприємництва у вирішенні проблем молоді 
за допомогою прийняття на себе 
відповідальності за різні соціальні програми; 
залучення молоді до соціально орієнтованої 
діяльності у галузі соціального 
підприємництва з метою досягнення 
добробуту територіальної громади шляхом 
використання системного взаємозв’язку 
розвитку соціального підприємництва і 
розвитку місцевої економіки. 

29.  - - Засідання за круглим 10 листопада http://www.sms.gov.ua/v-stoly-tsi-obgovoryat-py-



 

столом «Пам’ятати. 
Відродити. Зберегти» 

2015 року tannya-natsional-no-patrioty-chnogo-vy-
hovannya-molodi/ 
http://www.sms.gov.ua/v-stoly-tsi-obgovory-ly-
py-tannya-natsional-no-patrioty-chnogo-vy-
hovannya-molodi/ 
У Київському міському будинку учителя за 
ініціативою управління сім’ї, молоді та спорту 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
проведено Засідання за круглим столом із 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді в рамках молодіжної акції «Пам’ятати. 
Відродити. Зберегти». 
В рамках заходу обговорено проект Міської 
комплексної цільової програми “Молодь та 
спорт столиці” на 2016-2018 роки та заходи й 
програми національно-патріотичного 
спрямування, були напрацьовані ініціативи 
щодо співпраці управління сім’ї, молоді та 
спорту Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту та інститутів громадянського 
суспільства, які працюють у сфері 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді. 
У круглому столі прийняли участь 
представники структурних підрозділів молоді 
та спорту районних у м. Києві державних 
адміністрації, Київський міський центр сім’ї 
«Родинний дім», активісти громадських 
організацій та студентська молодь. 
Під час засідання круглого столу також 
презентовано акцію, започатковану 
управлінням сім’ї, молоді та спорту 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
“Подаруй книгу воїну”. Акція покликана 



 

підняти бойовий дух наших захисників. Всі 
зібрані книги у грудні будуть передані 
волонтерам, які відвезуть їх на Схід України. 
Детальніше про акцію “Подаруй книгу воїну” 
за посиланням: 
http://www.sms.gov.ua/zaproshuyemo-doluchy-
ty-sya-do-aktsiyi-podaruj-kny-gu-voyinu/ 

30.  - - Форум «Молодіжні 
ініціативи – перспективи 
міста» в рамках 
виставки вакансій 
«Освіта. Робота. 
Підприємництво» 

12-13 
листопада  
2015 року 

В рамках заходу обговорено питання участі 
інститутів громадянського суспільства у 
вирішенні питань зайнятості та самозайнятості 
молоді 

31.  - - Колегія Департаменту 
освіти і науки, молоді 
та спорту КМДА 

24 грудня  
2015 року 

http://don.kievcity.gov.ua/news/3329.html 
Під час засідання колегії було обговорено 
питання щодо удосконалення та розвитку 
мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
міста Києва; стану роботи навчальних закладів 
з питань цивільного захисту та техногенно-
екологічної безпеки; обговорено впровадження 
«Концепції розвитку української мови, 
культури та виховання історичної пам’яті у 
жителів міста Києва на 2015-2020 років»  
погоджено звіти про роботу Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту  виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) за 2015 рік, 
про виконання Міської цільової програми 
«Освіта Києва. 2011-2015 рр.» та план роботи 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 
2016 рік. 

Державний архів міста Києва 



 

 
32.  Обговорення плану 

виставкової діяльності 
на 2015 рік (засідання 
науково-методичної 
ради Державного 
архіву м.Києва) 

- - 12 січня  
2015 року 
 
 
 
 

http://kiev-arhiv.gov.ua/arkhiv/plani-ta-zviti-pro-
robotu/plan-vistavkovoji-dijalnosti-derzhavnogo-
arkhivu-m-kijeva-na-2015-rik/ 
Відбулось засідання науково-методичної ради 
Державного архіву м. Києва, під час якого 
розглянуто підсумки її роботи за 2014 рік та 
план роботи на 2015 рік, затверджено  план 
виставкової роботи на 2015 рік. 

33.  - - Зустріч з членами 
громадської організації 
«Університет третього 
віку» (Кияни 
передусім). Тема: 
«Родовід-Дерево 
життя» 

09 лютого  
2015 року 
 
 
 
 
 
 

http://kiev-arhiv.gov.ua/novini/ 
Відбулася зустріч з членами громадської 
організації «Університет третього віку» (Кияни 
передусім) за темою «Родовід – Дерево 
життя». Начальник відділу інформації та 
використання документів Серга Ж.І. зробила 
огляд фондів архіву, які містять генеалогічну 
інформацію 

34.  - 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

Збори місцевого 
осередку Спілки 
архівістів України у  
Державному  архіві          
м. Києва 
 

16 лютого  
2015 року 

 
 
 
 
 
 

http://kiev-arhiv.gov.ua/novini/ 
Відбулися збори місцевого осередку Спілки 
архівістів України. Серед питань, що 
обговорювалися - перевибори Голови 
місцевого осередку Спілки архівістів України в 
Державному архіві м. Києва та прийом нових 
членів місцевого осередку 
 

35.  Виконання планових 
показників розвитку 
архівної справи за 
2014 рік та завдання 
на 2015 рік (засідання 
Колегії Державного 
архіву м. Києва) 

- - 05 березня 
2015 року 
 
 
 
 
 
 

http://kiev-arhiv.gov.ua/arkhiv/plani-ta-zviti-pro-
robotu/rishennja-kolegiji-derzhavnogo-arkhivu-
mkijeva-vid-16022015-roku-pro-pidsumki-roboti-
derzhavnogo-arkhivu-mkijeva-arkhivnikh-
viddiliv-raionnikh-v-misti-kijevi-derzhavnikh-
administracii-u-2014-roci-ta-zavdannja-na-2015-
rik/ 
Відбулось засідання Колегії Державного архіву 
м. Києва, на якому розглянуто виконання 



 

планових показників розвитку архівної справи 
за 2014 рік та план роботи на 2015 рік 

36.  - - Виконання 
структурними 
підрозділами архіву 
планових показників 
розвитку архівної 
справи на 2015 рік та у 
І кварталі 2015 року 
(засідання Колегії 
Державного архіву  
м. Києва) 

17 квітня  
2015 року 
 
 
 
 
 
 
 

http://kiev-arhiv.gov.ua/arkhiv/plani-ta-zviti-pro-
robotu/rishennja-kolegiji-derzhavnogo-arkhivu-m-
kijeva-pro-khid-vikonannja-strukturnimi-
pidrozdilami-derzhavnogo-arkhivu-m-kijeva-
planovikh-pokaznikiv-rozvitku-arkhivnoji-spravi-
na-2015-rik-u-i-kvartali-2015-roku/ 
Відбулось засідання Колегії Державного архіву 
м. Києва, на якому розглянуто виконання 
планових показників розвитку архівної справи 
у І кварталі 2015 року 

37.  Презентація виставки 
до 70-річчя Перемоги 
над фашистськими 
загарбниками (за 
участю відвідувачів 
читального залу, 
дослідників) 

- - 30 квітня 
2015 року 

 
 
 
 
 

http://kiev-arhiv.gov.ua/novini/ 
http://kiev-arhiv.gov.ua/arkhiv/dokumentalni-
vistavki-on-line/do-70-ji-richnici-peremogi-nad-
nacizmom-u-jevropi-dnja-pamjati-ta-primirennja-
dnja-peremogi/ 
Презентація виставки до 70-річчя Перемоги 
над німецько-фашистськими загарбниками за 
участю дослідників та відвідувачів читального 
залу. 

38.  Стан архівної справи 
у місті Києві: 
проблеми, 
перспективи 
(консультації з 
дослідниками, 
науковцями) 

- - 29 червня 
2015 року 

 
 
 

http://kiev-arhiv.gov.ua/novini/ 
Відділом формування НАФ та діловодства 
було проведено засідання за участю 
представників архівних відділів районних у 
м.Києві державних адміністрацій, дослідників, 
науковців з актуальних питань розвитку 
архівної справи та вимог  нормативних 
документів щодо формування НАФ та  
експертизи цінності документів 



 

39.  Виконання планових 
показників розвитку 
архівної справи  на 
2015 рік за 9 місяців 
2015 року (засідання 
Колегії Державного 
архівум. Києва) 

- - 23 жовтня 
2015 року 

 
 
 
 
 

http://kiev-arhiv.gov.ua/arkhiv/plani-ta-zviti-pro-
robotu/rishennja-kolegiji-derzhavnogo-arkhivu-m-
kijeva-pro-khid-vikonannja-strukturnimi-
pidrozdilami-derzhavnogo-arkhivu-m-kijeva-
planovikh-pokaznikiv-rozvitku-arkhivnoji-spravi-
za-9-misjaciv-2015-roku/ 
Засідання Колегії Державного архіву м. Києва, 
на якому розглянуто виконання планових 
показників розвитку архівної справи за 9 
місяців 2015 року 

40.  До відзначення Дня 
працівників архівних 
установ (збори) 

- - 24 грудня 
2015 року 

http://kiev-arhiv.gov.ua/novini/ 
Відкриті урочисті збори колективу з нагоди 
відзначення Дня архівіста. У межах цих 
заходів колектив архіву відвідав Музей однієї 
вулиці та Музей М. Булгакова, розташовані на 
Андріївському узвозі. 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг 
 

41.    Концепція розвитку 
системи надання 
адміністративних 
послуг в м. Києві  

19 серпня 
2015 року 

 

http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/ 
Під час заходу обговорено основні аспекти 
Концепції розвитку системи надання 
адміністративних послуг в м. Києві та моделі 
інституційного розвитку Центрів надання 
адміністративних послуг в місті Києві. 
Представниками громадської ініціативи 
«Реанімаційний пакет реформ» було 
запропоновано підтримати 4-ту модель 
інституційного розвитку центрів, яка 
передбачає функціонування Міського та 10-ти 
районних центрів надання адміністративних 
послуг   

Департамент містобудування та архітектури 
 

42.  Засідання за круглим - - 17 лютого http://kga.gov.ua/rss/935-vidbudetsya-kruglij-stil-



 

столом під умовною 
назвою «Україна як 
Територія Гідності» 
в рамках 
інформування про 
Міжнародний конкурс 
«Територія Гідності» 

2015 року dialog-vladi-i-suspilstva-pislya-majdanu-format-
zmist-meta 
Учасники заходу говорили про зміни в 
українському суспільстві, які відбулися 
внаслідок революційних подій зими 2013-2014 
року та форми діалогу між громадянським 
суспільством і владою 

43.  - Засідання за круглим 
столом в рамках 
інформування про 
Міжнародний конкурс 
«Територія Гідності» - 
не проведено через 
відсутність  
необхідності 
(компенсовано іншими 
заходами) 

- - - 

44.  - - Презентація першої 
частини «Довідника з 
облаштування міського 
простору м. Києва»  

28 лютого 
2015 року 

http://kga.gov.ua/rss/948-kiyani-obgovorili-yak-
zrobiti-misto-komfortnim-dlya-vsikh 
Учасники заходу обговорили зміст поняття 
«комфортне місто», конкретні шляхи 
перетворення Києва на таке місто та необхідні 
доповнення до довідника.  

45.  Громадське 
обговорення 
конкурсних робіт на 
концепцію оновленого 
громадського 
простору ядра  
м. Києва з 
меморіалізацією подій 
Революції Гідності 
«Територія Гідності». 
Організація виставки. 

- - 03-05 березня 
2015 року 
(виставка 
тривала до 
кінця червня 
2015 року) 

http://kga.gov.ua/rss/1048-konkurs-teritoriya-
gidnosti-vikhodit-na-finishnu-pryamu 
Для участі у конкурсі було подано 478 заявок, 
які репрезентували 40 країн світу. 



 

46.  - Лекція для 
громадськості у 
креативному просторі 
«Часопис» в рамках 
міжнародного конкурс 
«Територія Гідності» - 
не проведено з 
організаційних причин 

- - - 

47.  Он-лайн голосування 
за кращі проекти, які 
вирішують конкретні 
проблеми міського 
життя, відповідають 
на актуальний 
суспільний запит та 
спрямовані на 
покращення до 10 
травнягромадського 
простору Києва 
(конкурс на кращий 
міський стартап-2015 
м. Києва 
«BestUrbanSocialStartu
p») 

- - 02 квітня – 
10 травня 
2015 року 

http://kga.gov.ua/rss/971-u-kievi-startuvav-
konkurs-sotsilnikh-startapiv 
 

48.  Фестиваль проектів 
міського розвитку 
«PRO місто»: 
панельні дискусії, 
конференції, виставка 
проектівта ініціатив, 
спрямованих на 
розвиток міста, їх 
обговорення 

- - 29-31 травня 
2015 року 

http://kga.gov.ua/rss/1019-vpershe-vlada-ta-
kijivska-gromada-razom-prezentuyut-proekti-
miskogo-rozvitku 
Представлено близько 70 проектів від 
департаментів КМДАйблизько 100 проектів, 
презентацій, воркшопів та майстер-класів від 
громадських організацій та міських ініціатив. 
 

49.  Презентація для - - Травень http://kga.gov.ua/rss/942-u-travni-stolitsya-



 

широкої громади 
концепції 
реформування 
київського паркового 
господарства  

2015 року vidkrie-dlya-vidpochinku-ta-rozvag-tri-
onovlenikh-parki 
 

50.  Розвиток київських 
парків. Зустрічі з 
громадськістю, 
обговорення 
сучасного стану 
парків та їх розвитку у 
перспективі 

- - Протягом 
травня-серпня 
2015 року 

http://kga.gov.ua/rss/1074-do-uvagi-kiyan-grafik-
provedennya-gromadskikh-obgovoren-shchodo-
rozvitku-parkiv 
http://kga.gov.ua/rss/1105-vidbudetsya-
doslidzhennya-gromadskoji-dumki-shchodo-
rozvitku-parku-orlyatko 
http://kga.gov.ua/rss/1102-vidbudetsya-
obgovorennya-podalshogo-rozvitku-parku-
vidradnij 
http://kga.gov.ua/rss/1098-uvaga-vidbudetsya-
doslidzhennya-gromadskoji-dumki-shchodo-
isnuyuchogo-stanu-ta-rozvitku-parku-berezovij-
gaj 
http://kga.gov.ua/rss/1071-vidbudetsya-
gromadske-obgovorennya-shchodo-rozvitku-
parku-partizanskoji-slavi 
http://kga.gov.ua/rss/1067-vidbudetsya-
gromadske-obgovorennya-shchodo-rozvitku-
siretskogo-parku 
В обговореннівзяли участь відвідувачі парку та 
мешканці навколишніх територій.Визначено 
проблемні місця парків, а також вислухали 
побажання від користувачів парку, аби з 
врахуванням думок усіх зацікавлених осіб 
визначити можливі сценарії розвитку!  

51.  Архітектурний 
закритий бліц-конкурс 
на визначення кращої 
концепції організації 

- - Протягом 
червня 

2015 року 

http://kga.gov.ua/konkurs-na-vporyadkuvannya-
kontraktovoji-ploshchi-kontr-ast 
http://kga.gov.ua/rss/1075-departament-vidkrivae-
dveri-do-uvagi-kiyan-proekt-peremozhets-



 

громадського 
простору на 
Контрактовій площі у 
Подільському районі  
м. Києва 

konkursu-po-kontraktovij-ploshchi 
http://kga.gov.ua/rss/1077-rekonstruktsiya-
kontraktovoji-mozhe-rozpochatisya-u-2016-rotsi 

52.  Концепція 
комплексного 
впорядкування 
міського простору 
«Комфортне місто» - 
обговорення проекту. 
Презентація проекту у 
Департаменті для 
широкого загалу 

- - 20 липня 
2015 року 

http://kga.gov.ua/rss/1084-vidbudetsya-
prezentatsiya-kontseptsiji-kompleksnogo-
vporyadkuvannya-komfortne-misto 
 
http://kga.gov.ua/rss/1087-u-kievi-prezentuvali-
kontseptsiyu-komfortne-misto 
 

53.  Презентація 
результатів 
міжнародного 
конкурс «Територія 
Гідності» для ГО 
«Родини героїв 
небесної сотні»  

- - 13 вересня 
2015 року 

http://kga.gov.ua/rss/1138-rezultati-konkursu-
teritoriya-gidnosti-prezentuvali-rodinam-gerojiv-
nebesnoji-sotni 
Під час заходу представники громадської 
організації ознайомилися з перебігом подій 
конкурсу, проектами у чотирьох номінаціях, а 
також процесом обрання переможців. В.о. 
заступника директора Департаменту 
містобудування та архітектури розповіла 
учасникам зборів про особливості та принципи 
формування конкурсного завдання, а також 
участь громадськості та фахівців протягом 
всього періоду роботи над конкурсом 

54.  Презентація проектів 
Департаменту на 
Міжнародній 
будівельній виставці 

- - 16-18 вересня 
2015 року 

http://kga.gov.ua/rss/1142-golovnij-arkhitektor-
kieva-sergij-tselovalnik-vzyav-uchast-u-vidkritti-
marafonu-proektiv-v-ramkakh-mizhnarodnogo-
ekspoforumu 

55.  Серія просвітницьких 
заходів з 
громадськістю щодо 

- - Протягом 
вересня-
жовтня 

http://kga.gov.ua/rss/1146-vidbudetsya-tretij-
zakhid-seriji-obgovoren-shchodo-podalshoji-doli-
teritoriji-na-bulvari-shevchenka 



 

переосмислення 
території, на якій був 
розташований 
пам’ятник Леніну 

2015 року http://kga.gov.ua/rss/1149-khudozhnya-tsinnist-
chi-kitch-politichnogo-rezhimu 
http://kga.gov.ua/rss/1135-shcho-vstanovlyat-na-
mistsi-kolishnogo-pam-yatnika-leninu 
http://kga.gov.ua/rss/1145-dekomunizatsiya-u-
diji-shcho-pereyubachae-zakon-pro-
zasudzhennya-totalitarnikh-rezhimiv 
http://kga.gov.ua/rss/1159-pro-komertsializatsiyu-
gromadskogo-prostoru-sogodni-rozkazhut-v-
ramkakh-programi-zakhodiv-departament-
vidkrivae-dveri 
http://kga.gov.ua/rss/1160-rinki-i-pam-yatnik-
leninu 
Протягомзустрічей були розглянуті такі 
питання: 
–Ленін в Києві, ленінопад – процеси та 
наслідки – Закон України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої символіки»; 
– Ринки у Києві – історія та сучасність, 
Бессарабський ринок – світовий досвід – 
Комерціалізація громадського простору. 
– Пропозиції з транспортної схеми центральної 
частини міста – Мобільність та безбар’єрність 
у центральній частині міста. 

56.  - - Зустріч з 
громадськістю про 
досвід з проведення 
конкурсу "Територія 
гідності" 
 

17-18 жовтня 
2015 року 
(Чернівці) 

http://kga.gov.ua/rss/1167-departament-
podilivsya-dosvidom-provedennya-
mizhnarodnogo-vidkritogo-konkursu-teritoriya-
gidnosti-z-chernivchanami 

Департамент земельних ресурсів 
 



 

57.  - - Обговорення проекту 
рішення Київської 
міської ради "Про 
затвердження 
Програми  
використання та 
охорони земель  
міста Києва на  
2016 - 2020 роки" 

10-24 грудня 
2015 року 

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

Департамент охорони здоров’я 
 

58.  - - На офіційному веб-
сайті  Департаменту 
(health.kievcity.gov.ua) 
протягом 2015 року за 
відповідними  
рубриками 
оприлюднено проекти 
документів: 

- проект Концепції 
модернізації системи 
охорони здоров’я  
м. Києва на 2015-2017 
роки; 

-  проект Концепції 
реформування 
протитуберкульозної 
служби міста Києва; 

- проект Закону 
України «Про внесення 
змін до Конституції 
України (щодо 
децентралізації влади)» 
- порівняльна таблиця; 

 
 
 
 
 
 
 
 

2-е півріччя 
2014 –2015 

роки 
 
 

2014 –2015 
роки 

 
 

вересень-
жовтень 

2015 року 
 
 
 

На даний час на офіційному веб-сайті 
Департаменту охорони здоров’я за рубрикою 
«Департамент» (підрубрика «Оголошення про 
збір проектних ідей») розміщено оголошення 
для всіх зацікавлених про збір проектних ідей 
до Плану заходів з реалізації Стратегії 
розвитку міста Києва до 2025 року на 2016 – 
2018 роки за розробленою формою 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- проект Міської 
цільової комплексної 
програми «Здоров'я 
киян» на 2016-2018 
роки 

з серпня 
2015року 

 

Обговорення проекту Міської комплексної 
цільової програми «Здоров’я киян» на 2016-
2018 роки та надання пропозицій кожним 
бажаючим здійснювалось за електронним 
посиланням на офіційному веб-сайті  
Департаментуохорони здоров’я за 
адресою: obgovorennya@health.kiev.ua 

59.  - Засідання за круглим 
столом: Про реалізацію 
пілотного проекту 
щодо запровадження 
державного 
регулювання цін на 
препарати інсуліну 
 
Громадськеобговоренн
я: 
Залучення 
роботодавців до 
організації 
профілактичних 
медичних оглядів 
найманих працівників в 
рамках співпраці з 
Київською міською 
тристоронньою 
соціально-економічною 
радою  
 
Засідання за круглим 
столом: Результати 
реформування 
вторинного рівня 
надання медичної 

- - - 



 

допомоги (створення 
лікарень інтенсивного 
лікування для 
дорослого та дитячого 
населення)  
 
Засідання за круглим 
столом: Запровадження 
нових механізмів 
фінансового 
забезпечення закладів 
охорони здоров'я міста 
Києва (страхової 
медицини тощо)   
 
Заходи не відбулися у 
зв’язку з достроковим 
припиненням 
повноважень 
Громадської ради при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній 
адміністрації) 
відповідно до 
Розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
12.12.2014 року № 1436 
«Про дострокове 



 

припинення 
повноважень 
Громадської ради при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній 
адміністрації)». 

Департамент культури 
 

60.  Звіт про співпрацю із 
національно-
культурними 
громадами у 2014 
році. Засідання 

- - 11 березня 
2015 року 

http://dk.kievcity.gov.ua/ 
Спільне розширене засідання Президії Ради 
національно-культурних громад і відділу з 
питань національностей Департаменту 
культури 

61.  Засідання за круглим 
столом «Презентація 
«Стратегії розвитку 
Міської 
спеціалізованої 
молодіжної бібліотеки 
«Молода гвардія» - 
2020. Читаюча молодь 
– освічена та 
культурна людина – 
нова держава» . 

- - 29 квітня  
2015 року 

www.msmb.org.ua 
http://msmb.org.ua/media/msmb/files/strategiya-
rozvitku.pdf 
http://podil.kievcity.gov.ua/news/2841.html 
Захід відбувся за участю представників 
столичної влади, постійної комісії Київради з 
питань культури та туризму, Польського 
інституту в Києві, Української бібліотечної 
асоціації, видавців та письменників, 
соціальних партнерів, волонтерів та 
користувачів бібліотеки. 

62.  Презентація та 
засідання за круглим 
столом «Забути не 
можна. Повернути» в 
Національному музеї 
мистецтв імені 
Богдана та Варвари 
Ханенків  

- - 15 квітня  
2015 року 

http://www.khanenkomuseum.kiev.ua 
 
 
 
 



 

63.  - - Засідання за круглим 
столом «Діалог між 
державними органами 
влади, органами 
місцевого 
самоврядування та 
ромською громадою» 
за участі представників 
«Ромського  
жіночого фонду 
«Чіріклі», 
представників органів 
центральної влади, 
місцевого 
самоврядування та 
ромської громади  

28 травня  
2015 року 

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

64.  Урочиста церемонія 
вручення Мистецької 
премії «Київ» за 
підсумками 2014 року 
у семи номінаціях  

- - 28 травня 
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/news/24280.html 
Проведено урочисту церемонію вручення 
Мистецької премії «Київ», де кращі митці та 
їхні здобутки відзначені міською владою, 
колегами-митцями та вдячними глядачами і 
прихильниками. 

65.  Нарада про співпрацю 
у сфері 
міжнаціональних 
відносин  

- - 12 червня 
2015 року 

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



 

66.  Громадське 
обговорення 
комплексної міської 
цільової програми 
«Столична культура – 
2018» в приміщенні 
Музею історії міста 
Києва. Під час якого 
представники 
громадськості надали 
пропозиції та 
зауваження, що 
будуть враховані при 
доопрацюванні 
проекту програми  

- - 27 серпня 
2015 року 

http://dk.kievcity.gov.ua/news/831.html 
 
http://dk.kievcity.gov.ua/news/847.html 
 
http://dk.kievcity.gov.ua/news/848.html 
В приміщенні Музею історії міста Києва 
відбулись громадські обговорення та 
презентація комплексної міської цільової 
програми «Столична культура – 2018», під час 
якої представники громадськості надали 
пропозиції та зауваження, що будуть враховані 
при доопрацюванні проекту програми 
 

67.  У рамках Днів пам’яті 
жертв Бабиного Яру, 
проведено зустріч з 
Праведниками 
Бабиного Яру за 
участю: голови 
Київської міської 
державної 
адміністрації В.Кличка;
представників 
дипломатичного 
корпусу Держави 
Ізраїль, Німеччини, 
Литви, представників 
Всесвітньої єврейської 
організації «Джойнт», 
органів виконавчої 
влади та громадськості 
 

- - 08 жовтня 
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/news/29677.html 
 
 



 

 
Департамент промисловості та розвитку підприємництва 

68.  - - Обговорення на 
інтернет-порталі 
КМДА проекту 
розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) «Про 
проведення ярмарків у 
місті Києві»  

19.12.2014-
19.01.2015 

http://kievcity.gov.ua 
В обговоренні взяли участь 104 особи. 
 

69.  Засідання 
регіональної ради 
підприємців в  
м. Києві  

- - 26 лютого 
2015 року 

Під час засідання регіональної ради було 
розглянуто наступні питання:  
-Стан підприємницького середовища в м. 
Києві;  
-Регіональна рада підприємців в м. Києві: стан 
та перспективи співпраці з Київською міською 
державною адміністрацією, плани роботи на 
2015 рік;  
-Київська міська державна адміністрація: 
сфери діяльності – 2015, які потребують 
активного залучення РРП з метою їх 
ефективного вирішення, просування, розвитку 
тощо;  
-Участь представників РРП у діяльності 
Координаційної Ради з питань розвитку 
підприємництва при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації);  
Посилення ролі громадських об'єднань 
підприємців в активізації розвитку столичної 
економіки, залучення інвестицій, євро кредитів 



 

тощо 
70.  Наради cпільно з ДП 

«Укрметртестстандарт» 
щодо організаційних 
питань проведення 
регіонального етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу якості 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) – «100 
кращих товарів 
України» у 2015 році 

- - Протягом 
року 

(березень, 
червень, 
жовтень, 
листопад) 

 

https://kievcity.gov.ua/news/21860.html 
 
 

71.  - - Запровадження нового 
порядку розміщення 
об’єктів сезонної 
торгівлі та засобів 
пересувної 
дрібнороздрібної 
торговельної мережі у 
весняно-літній період 
2015 року на території 
міста Києва  
(установча нарада, 
громадські слухання)  

13 березня 
2015 року 

http://dprp.kga.gov.ua/ 
 

72.  - - Нарада з питань 
внесення змін до 
асортиментного 
переліку товарів, 
дозволених для 
продажу у підземних 
пішохідних переходах 
та на станціях 
метрополітену 

23 березня 
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/content/90_departament-
promyslovosti-ta-rozvytku-
pidpryjemnytstva.htmlУ нараді взяли участь 
представники громадської організації 
«Власники малих архітектурних форм (кіосків) 
в Метрополітені», представники Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва 

73.  Засідання - - 25 березня Під час засідання Координаційної ради 



 

Координаційної ради 
з питань розвитку 
підприємництва при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній 
адміністрації)  
(засідання за круглим 
столом)  

2015 року розглянуто наступні питання:  
-про діяльність Координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва при Київській 
міській державній адміністрації, затвердження 
плану її роботи на 2015 рік та утворення 
профільних робочих груп, за напрямками;  
-про виконання Київської міської цільової 
програми сприяння розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2013-2014 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 22.05.2013 № 324/9381, та про проект 
Комплексної київської міської цільової 
програми сприяння розвитку підприємництва, 
промисловості та споживчого ринку на 2015-
2018 роки 

74.  Обговорення проекту 
розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) «Про 
затвердження 
Порядку розміщення 
засобів пересувної 
дрібнороздрібної 
торговельної мережі 
та об’єктів сезонної 
дрібнороздрібної 
торговельної мережі в 
місті Києві»  
(електронні 
обговорення на веб-
сайті органу 

- - Березень-
квітень 

2015 року 

kievcity.gov.ua/consultation/zvity/124 
 
 
 
 
 
 
 



 

виконавчої влади).  
75.  Проведено зустріч з 

представниками 
громадської 
організації 
«Українська асоціація 
власників рисистих 
коней» стосовно 
недоліків в роботі 
комунального 
підприємства 
«Київський іподром», 
за результатами якої 
протоколом доручень 
зобов’язано 
керівництво 
підприємства та 
вжити дієвих заходів 
щодо виправлення 
ситуації:  
Проведено збори з 
коне власниками, з  
трудовим колективом 
підприємства;  
проведено 
благоустрій території 
КП «Київський 
іподром», 
відремонтовано 
техніку 

- - 01 квітня 
2015 року 

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

76.  - - Про розробку схеми 
розташування засобів 
пересувної 
дрібнороздрібної 

29 квітня  
2015 року 

У заході взяли участь представники 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
Асоціація мобільних автокав’ярень, суб’єкти 



 

торговельної мережі на 
території м. Києва 
(розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
02.04.2015 № 300) 
(нарада).  
 

господарювання (всього 20 осіб) 

77.  - - Засідання за круглим 
столом на тему:  
«Налагодження 
взаємодії між 
суб’єктами 
господарювання,  
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 
та ПАТ «АК 
«КИЇВВОДОКАНАЛ»»  

26 травня 
2015 року 

Під час круглого столу було розглянуто 
наступні питання:  
-Процедура приєднання до електричних мереж 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;  
-Приєднання об'єктів архітектури до теплових 
мереж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;  
-Процедура підключення до міських 
водопровідних та каналізаційних мереж ПАТ 
«АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»; 
- «Шляхи оптимізації взаємодії підприємців з 
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та ПАТ «АК 
«КИЇВВОДОКАНАЛ»  

78.  - - Засідання за круглим 
столом на тему:  
«Про проблемні 
питання реєстрації 
суб’єктів 
господарювання»  

03 червня 
2015 року 

Під час круглого столу було розглянуто 
наступні питання:  
-Про екстериторіальність реєстраційних дій.  
-Роз’яснення особливостей застосування 
положень Закону України від 21 травня 2015 
року № 475 – VIII «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо відомостей про 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи)».  
-Порядок надання відомостей – довідок, 
витягів, виписок з Єдиного державного 



 

реєстру з використанням засобів електронного 
зв’язку (ст. 20 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців»). Подання юридичними особами 
річної звітності державним адміністраторам.  

79.  - - Засідання за круглим 
столом щодо 
ефективності діяльності 
комунальних 
підприємств м. Києва  

09 липня 
2015 року 

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

80.  Нарада з 
представниками 
Наукового парку 
"Київський 
університет імені 
Тараса Шевченка" та 
Наукового парку 
«Стале 
природокористування 
та якість життя» з 
питань розбудови 
міської 
інфраструктури  

- - 23 липня 
2015 року 

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

81.  - - Про затвердження 
схеми розміщення на 
території столиці 
засобів пересувної 
дрібнороздрібної 
торговельної мережі, 
затверджених 
розпорядженням 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 

31 липня 
2015 року 

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



 

державної 
адміністрації) від 
23.07.2015 № 731 «Про 
затвердження схеми 
розміщення засобів 
пересувної 
дрібнороздрібної 
торговельної мережі в 
місті Києві» та 
доопрацювання 
додаткових можливих 
місць їх розміщення 
(нарада) 

82.  - - Засідання робочої 
групи з опрацювання 
питання соціального 
захисту киян – 
учасників 
антитерористичної 
операції, членів їх 
сімей та членів сімей 
загиблих (померлих) 
киян - учасників 
антитерористичної 
операції 

04 серпня 
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/news/27845.html 
В ході наради обговорювались питання: 
- Про оформлення земельних ділянок 
громадянам - членів сімей загиблих (померлих) 
киян - учасників антитерористичної операції. 
- Щодо утворення Міжвідомчої робочої групи 
по координації діяльності структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щодо реабілітації та лікування 
киян – учасників антитерористичної операції. 
- Про працевлаштування демобілізованих 
учасників антитерористичної операції. 



 

83.  - - Засідання комісії по 
розгляду питань 
фінансово-
господарської 
діяльності підприємств, 
що належать до 
комунальної власності 
територіальної громади 
міста Києва та 
державних 
підприємств, переданих 
до сфери управління 
Київської міської 
державної адміністрації 
за перше півріччя 2015 
року 

06 серпня 
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/news/27846.html 
На комісії були заслухані звіти про фінансово-
господарську діяльність підприємств за I 
півріччя 2015 року. 
 
 

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

12 серпня 
2015 року 

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

85.  - - Нарада з питань 
цивільного захисту та 
підготовки пропозицій 
щодо організаційної 
структури 
територіальних 
спеціалізованих служб, 
кількість їх підрозділів 

13 серпня 
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/news/27848.html 
 
 



 

з урахуванням 
п.п.3,10,11 Положення 
про спеціалізовані 
служби цивільного 
захисту 

86.  Нарада з керівниками 
Об’єднаного 
підприємства 
«Український альянс 
по боротьбі з 
підробками та 
піратством» щодо 
проведення 3 вересня 
2015 року соціального 
заходу «Я купую 
справжнє! Я не купую 
підробок!» в межах 
просвітницької 
кампанії «Дні 
боротьби з 
підробками та 
піратством в Україні»  

- - 19 серпня 
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/news/27849.html 
Метою кампанії є забезпечення захисту прав 
інтелектуальної власності, підтримка 
вітчизняного виробника та підвищення 
обізнаності українського суспільства стосовно 
негативних наслідків, пов’язаних із 
виробництвом та збутом контрафактних і 
піратських товарів, для кожного нашого 
громадянина окремо та економіки держави в 
цілому. 
 

87.  Нарада з питання 
унормування 
земельних відносин з 
керівниками 
промислових 
підприємств, 
підпорядкованих ДК 
«Укроборонпром» 

- - 15 вересня 
2015 року 

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

88.  Засідання 
Координаційної ради 
з питань розвитку 
підприємництва при 

- - 07 жовтня 
2015 року 

Під час засідання Координаційної ради 
розглянуто наступні питання:  
-Проблемні питання встановлення 
місцезнаходження платника податків;  



 

виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній 
адміністрації)  
(засідання за круглим 
столом)  

-Механізми фінансування малого та 
середнього підприємництва»  
 

89.  - - Обговорення на 
інтернет-порталі 
КМДА проекту 
розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) «Про 
визнання таким, що 
втратило чинність, 
розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 07 
квітня 2014 року № 384 
«Про затвердження 
асортименту хліба та 
хлібобулочних виробів, 
що користуються 
найвищим споживчим 
попитом у місті Києві»  

06 листопада - 
06 грудня  
2015 року 

http://kievcity.gov.ua 
 
 

90.  - - Засідання за круглим 
столом з фахівцями 
України та зарубіжних 

12 листопада 
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/news/31088.html 
 
 



 

країн щодо питань 
виходу продукції 
київських підприємств 
на європейський ринок  

91.  - - Про упорядкування 
торгівлі із засобів 
пересувної дрібно 
роздрібної торговельної 
мережі в місті Києві, 
забезпечення безпеки 
та комфорту киян і 
гостей столиці та 
опрацювання звернення 
ГО «Асоціація 
мобільних кав’ярень» 
до Київського міського 
голови (зустріч з 
представниками малого 
бізнесу) 

19 листопада 
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/content/90_departament-
promyslovosti-ta-rozvytku-pidpryjemnytstva.html 
У заході взяли участь представники 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
суб’єкти господарювання,ГО «Асоціація 
мобільних кав’ярень» 

92.  - - Зустріч з суб’єктами 
господарювання КП 
«Бессарабський ринок» 
стосовно надання 
роз’яснення з 
проведення 
реставраційних робіт 
будівлі Бессарабського 
ринку  

26 листопада 
2015 року 

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

Департамент соціальної політики 
 

93.  Нарада з головами 
міських громадських 
організацій ветеранів 
щодо організації та 

- - 26 березня 
2015 року 

http://dsp.kievcity.gov.ua/ 
Запропоновані пропозиції внесені до 
загальноміського плану заходів 



 

проведення 
загальноміських 
заходів із відзначення 
у 2015 році 70-ї 
річниці Дня перемоги 
над фашистськими 
загарбниками 

94.  Засідання громадської 
ради при 
Департаменті 
соціальної політики  
 

- -  
 

03 липня 
2015 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 серпня 
2015 року 

 
 
 
 
 
 

http://dsp.kievcity.gov.ua/content/gromadska-
rada.html 
Ініціювання розроблення та затвердження 
Київської міської цільової програми 
«Соціальне партнерство» на 2016-2020 роки, за 
якою надається фінансова допомога більш ніж 
50 НДО осіб з інвалідністю, та урахування 
потреб учасників програми при формуванні 
бюджету м. Києва на 2016 р. 

Ініціювання зміни Рішення Київради про 
ставку орендної плати для НДО інвалідів у 
розмірі 7 % від балансової вартості приміщень.  

Схвалити  Положення  про Громадську раду та 
Регламент Громадської ради при Департаменті 
соціальної політики виконавчого  органу   
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) м. Києва. 

Представлення та громадська експертиза 
проектів Київської міської цільової програми 
«Соціальне партнерство» на  2016-2020 
рр.таКиївської міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2020 рр. 

Затвердити план роботи Громадської ради при  
Департаменті    соціальної        політики 
виконавчого  органу   Київської міської ради   
(Київської міської державної адміністрації) м. 



 

 
 
 
 
 
 
 

30 листопада 
2015 року 

 

Києва  на друге півріччя 2015 року 

Про стан планування та затвердження проектів 
Київської міської цільової програми 
«Соціальне партнерство» на  2016-2020 рр. та  
Київської міської цільової програми «Турбота. 
Назустріч киянам» на 2016-2020 рр. 

Перспективи виконання у місті Києві 
Заключних спостережень Комітету ООН про 
права осіб з інвалідністю для України від 4 
вересня 2015 року. 

Про стан виконання плану роботи Громадської 
ради на четвертий квартал 2015 року. 

Про умови надання приміщень комунальної 
власності в оренду громадським організаціям 
інвалідів та ветеранів 

Департамент фінансів 
 

95.  - - Обговорення проекту 
рішення Київської 
міської ради "Про 
бюджет міста Києва на 
2016 рік" 

03-18 грудня 
2015 року 

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

Департамент суспільних комунікацій 
 

96.  Засідання робочої 
групи з питань 
розроблення порядку 
проведення 
громадських слухань 
у м. Києві 

- - 20 січня 
2015 року 

 
05 березня 
2015 року 

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

97.  Засідання за круглим 
столом «Роль органів 

- - 03 липня 
2015 року 

http://dsk.kievcity.gov.ua/news/341.html 
Питання, що обговорювались: 



 

самоорганізації 
населення в 
благоустрої території» 

- залучення ОСНів до благоустрою дворових 
територій житлових будинків; 
- доцільність розташування МАФів; 
- практична діяльність громадських 
інспекторів з благоустрою. 

98.  Засідання за круглим 
столом: «Практика 
виконання рішення 
Київради з питань 
контролю органами 
самоорганізації 
населення за якістю 
надання житлово-
комунальних послуг» 

- - 12 червня 
2015 року 

http://dsk.kievcity.gov.ua/news/239.html 
Питання, що обговорювались: 
- створення ефективних шляхів комунікації у 
сфері надання житлово-комунальних послуг; 
- основні завдання та функції Житлово-
комунальної інспекції м. Києва; 
- створення та робота пілотних варіантів 
Центру обслуговування клієнтів у місті Києві. 
 

99.  Засідання за круглим 
столом «Механізм 
делегування ОСНам 
додаткових 
повноважень» 

- - 18 червня  
2015 року 

http://dsk.kievcity.gov.ua/news/271.html 
Питання, що обговорювались: 
- механізми запровадження додаткових 
повноважень; 
- матеріально-технічне забезпечення; 
- ефективність виконання додаткових 
повноважень. 

100. - Конференція «ОСН як 
складова системи 
місцевого 
самоврядування 
м. Києва». 
Обговорено в рамках 
інших заходів 

- - - 

101. Засідання за круглим 
столом «Порядок 
ініціювання та 
створення ОСН» 

- - 16 травня 
2015 року 

http://dsk.kievcity.gov.ua/news/100.html 
 

102. Засідання Громадської 
ради при Київській 

- - 04 вересня 
2015 року 

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



 

міській державній 
адміністрації 
 

 
14 вересня 
2015 року 

 
20 листопада 

2015 року 

Формування структури ГР, регламенту ГР, 
плани роботи постійних робочих органів ГР, 
організаційні питання 

103. - Зустрічі голови 
Київської міської 
державної адміністрації 
з громадськістю щодо 
обговорення 
актуальних питань 
життєдіяльності міста 
та реалізації суспільно 
корисних ініціатив. 
Захід не відбувся у 
зв’язку з достроковим 
припиненням 
повноважень 
Громадської ради при 
КМДА відповідно до 
Розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) від 
12.12.2014 року № 1436 
«Про дострокове 
припинення 
повноважень 
Громадської ради при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 

- - - 



 

(Київській міській 
державній 
адміністрації)» та 
формуванням її нового 
складу. 

104. - Громадське 
обговорення за участю 
Громадської ради при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній 
адміністрації) проектів 
програм соціально-
економічного та 
культурного розвитку 
м. Києва, міські 
галузеві програми. 
Заходи не відбулися у 
зв’язку з достроковим 
припиненням 
повноважень 
Громадської ради при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній 
адміністрації) 
відповідно до 
Розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 

- - - 



 

адміністрації) від 
12.12.2014 року № 1436 
«Про дострокове 
припинення 
повноважень 
Громадської ради при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній 
адміністрації)» 

105. - Актуальні соціально-
економічні та 
суспільно-політичні 
питання (соціологічні 
дослідження, вивчення 
громадської думки). 
Не проводились у 
зв’язку з відсутністю 
необхідності. 

- - - 

106. Громадське 
обговорення рішень 
Київської міської ради 
щодо перейменування 
вулиць міста Києва 

- - Протягом 
2015 року 

http://projects.kievcity.gov.ua/ 
Протягом року на обговоренні знаходилось 
106 проектів рішень 

107. - - Засідання за круглим 
столом «Особливості 
участі органів 
самоорганізації 
населення у міському 
конкурсі проектів та 
програм розвитку 
місцевого 
самоврядування» 

15 червня 
2015 року 

http://dsk.kievcity.gov.ua/news/252.html 
Питання, що обговорювались: 
- організаційне забезпечення конкурсу; 
- основні напрямки, за якими розробляються 
проекти та програми; 
- порядок визначення переможців конкурсу та 
ін. 



 

108. - - Засідання робочої 
групи по 
напрацюванню 
пропозицій до проекту 
Положення про місцеві 
ініціативи в місті Києві 

17 червня 
2015 року 

http://dsk.kievcity.gov.ua/news/267.html 
 

109. - - Засідання Видавничої 
ради при Департаменті 
суспільних 
комунікацій. 
Порядок денний: 
визначити 
рекомендаційні вимоги 
для відбору творів, які 
видаватимуться за 
рахунок коштів 
міського бюджету. 
Розглянути подані до 
Департаменту рукописи 
і підготувати 
пропозиції до переліку 
творів, які 
видаватимуться за 
рахунок коштів 
міського бюджету 

24 червня 
2015 року 

 
17 липня 
2015 року 

http://dsk.kievcity.gov.ua/news/309.html 
 
 
http://dsk.kievcity.gov.ua/news/468.html 
 

110. - - Громадське 
обговорення проекту 
рішення Київської 
міської ради "Про 
затвердження Міської 
цільової програми 
інформатизації міста 
Києва на 2016 - 2018 
роки" на офіційному 

15-29 вересня 
2015 року 

http://projects.kievcity.gov.ua/projects/?start=10&
s=2&c=0&d=0&fd=21&fm=5&fy=2014&td=10&
tm=12&ty=2015&o=0 
 



 

інтернет-порталі 
КМДА 

Департамент економіки та інвестицій 
 
111. - Зміна тарифів на 

перевезення пасажирів 
у міському 
пасажирському 
транспорті – 
метрополітені, 
автобусі, трамваї, 
тролейбусі, фунікулері, 
який працює у 
звичайному режимі 
руху.  
Громадське 
обговоренняпроекту 
розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної 
адміністрації) «Про 
встановлення тарифів 
на перевезення 
пасажирів і вартості 
проїзних квитків у 
міському 
пасажирському 
транспорті, який 
працює у звичайному 
режимі руху» було 
проведено з 28 
листопада 2014 

- - - 



 

року по 28 грудня 2014 
року. В обговорені 
взяла участь 1661 
особа. 

112. - - Зустріч представників 
розробника 
програмного 
забезпечення «SiteGist» 
та представників 
туристичної 
громадськості міста  

12 лютого 
2015 року 

Обговорено можливості запровадження у        
м. Києві системи моніторингу туристичних 
потоків, на кшталт туристичного барометру   
м. Львова. 

113. - Засідання Ради 
вітчизняних та 
іноземних інвесторів 
при виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній 
адміністрації) не 
відбувались, у зв’язку 
зі зміною складу 

- - - 

114. - Громадське 
обговорення щодо 
приведення Стратегії 
розвитку міста Києва 
до 2025 року у 
відповідність із 
Державною стратегією 
регіонального розвитку 
на період до 2020 року. 
У грудні 2014 року 
проведено засідання 
комісії із забезпечення 
Стратегії розвитку 

- - - 



 

міста Києва до 2025 
року у відповідність з 
Державною стратегією 
регіонального розвитку 
на період до 2020 року. 
14 травня 2015 року 
прийнято рішення 
Київської міської ради 
№463/1327  
«Про внесення змін до 
додатка до Стратегії 
розвитку міста Києва 
до 2025 року», яке не 
потребує громадського 
обговорення. 

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища 
 

115. Наради щодо 
порушення 
законодавства у сфері 
благоустрою та 
техніка безпеки 
громадських 
інспекторів 

- - Наради 
проводились 
щотижня, 
протягом 
року 

- 

116. - - Засідання за круглим 
столом: «Схема 
розміщення засобів 
пересувної 
дрібнороздрібної 
торгівлі» 

21 липня  
2015 року 

http://gukbm.kiev.ua/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1481:2015-07-21-09-51-
47&catid=1:latest-news&Itemid=63 
Захід проведено за участі керівництва міста, 
депутатів Київради та підприємців – членів 
Асоціації мобільних кав’ярень 

117. Проекти рішень 
Київської міської 
ради, що стосуються 
діяльності 

- - 15 січня  
2015 року- 
15 лютого 
2015 року 

Проект рішення Київської міської ради «Про 
внесення змін до Правил благоустрою міста 
Києва, затверджених рішенням Київської 
міської ради від 25 грудня 2008 року 



 

Департаменту 
міського благоустрою 
та збереження 
природного 
середовища 

№1051/1051»  
 
 

118. Зустріч з 
громадськістю 
«Питання 
благоустрою міста та 
збереження 
природного 
середовища» 

- - 29 липня  
2015 року 

 
 

23 лютого 
2015 року 

http://gukbm.kiev.ua/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1484:--------
lr&catid=1:latest-news&Itemid=63 
 
http://gukbm.kiev.ua/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1452:2015-02-23-13-43-
35&catid=1:latest-news&Itemid=63 

 
Департамент транспортної інфраструктури 

119. - Нарада «Забезпечення   
доступу осіб з 
обмеженими фізичними 
можливостями до 
об'єктів дорожньо-
транспортної 
інфраструктури          
м. Києва». Захід не був 
проведений у зв’язку з 
відсутністю звернень 
від громадських 
організацій з 
зазначеного питання. 

- - - 

120. - Засідання за круглим 
столом «Розвиток 
сфери паркування в 
місті та упорядкування 
паркувального 
простору столиці, 
створення 

- - - 



 

«перехоплюючих» 
паркінгів на в'їздах до  
м. Києва» не відбулося, 
у зв’язку з проведенням 
у листопаді наради 
«Проект рішення 
Київської міської ради 
«Про деякі питання 
роботи майданчиків 
для паркування в місті 
Києві» та додаток до 
рішення «Порядок 
надання оператором в 
експлуатацію 
майданчиків для 
паркування суб’єктам 
господарювання в місті 
Києві» за участю ГО 
«Ліга підприємців 
транспортної 
інфраструктури» 

121. - Громадське 
обговорення 
«Удосконалення 
організації 
таксомоторних 
перевезень у  
м. Києві». 
Захід не був 
проведений, у зв’язку з 
розробкою 
транспортної моделі 
Києва спільно зі 
Світовим банком 

- - - 



 

122. Заходи направлені на 
вдосконалення 
організації 
дорожнього руху та 
його безпеки в   
м. Києві 

- - 09 липня  
2015 року 

https://kievcity.gov.ua/news/26138.html 
 

123. - - Проект рішення 
Київської міської ради 
«Про затвердження 
міської цільової 
програми розвитку 
дорожньо-
транспортного 
комплексу міста Києва 
на період 2016 – 2018 
років» 

26.08.2015 – 
10.09.2015 

http://projects.kievcity.gov.ua/news/40.html 
В обговоренні взяли участь 302 особи, 
зокрема, інститути громадянського 
суспільства, їх об’єднання, мешканці та гості 
столиці – відвідувачі офіційного інтернет-
порталу Київської міської державної 
адміністрації 
 

124. - - Проект рішення 
Київської міської ради 
«Про затвердження 
міської цільової 
програми 
інформатизації міста 
Києва на 2016- 2018 
роки» 

15.09.2015 – 
29.09.2015 

http://projects.kievcity.gov.ua/projects/?c=&d=&f
d=1&fm=1&fy=2015&td=31&tm=12&ty=2015&
o=1 
В обговоренні взяли участь 115 осіб, зокрема, 
інститути громадянського суспільства, їх 
об’єднання, мешканці та гості столиці – 
відвідувачі офіційного інтернет-порталу 
Київської міської державної адміністрації 

 

 


