
 
ЗВІТ 

про проведення консультацій з громадськістю 
за 2017 рік 

№ Перелік консультацій з 
громадськістю, які були 

проведені згідно з 
орієнтовним планом  

на 2017 рік 

Перелік 
консультацій з 
громадськістю, 

які були включені 
до орієнтовного 

плану  
на 2017 рік, але не 
були проведені 

Перелік консультацій з 
громадськістю, які були 

проведені, але 
не включені до  

орієнтовного плану  
на 2017 рік 

Дата проведення 
консультацій 

Електронне посилання 

1 2 3 4 5 6 
Департамент суспільних комунікацій 

1.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування проспекту 
Перемоги у 
Святошинському, 
Солом’янському та 
Шевченківському районах 
міста Києва на Брест-
Литовський проспект» 
(електроні консультації) 
 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

2.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Тимофія Шамрила у 
Шевченківському районі 
міста Києва на вулицю 
Парково-Сирецьку» 
(електроні консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

3.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Соціалістичної у 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
Солом’янському районі міста 
Києва на вулицю Левка 
Мацієвича» (електроні 
консультації) 

4.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Ежена Потьє у 
Шевченківському районі 
міста Києва на вулицю 
Антона Цедіка» (електроні 
консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

5.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування частини 
вулиці Молдавської, яка 
пролягає до вулиці 
Олександра Довженка, у 
Шевченківському районі 
міста Києва на вулицю 
Героїв-вогнеборців» 
(електроні консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

6.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці Льва 
Толстого в Солом’янському 
районі міста Києва на 
вулицю Євгена Чикаленка» 
(електроні консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

7.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Лебедєва-Кумача у 
Солом’янському районі міста 
Києва на вулицю Миколи 
Голего» (електроні 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
консультації) 

8.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Миколи Лебедєва у 
Дніпровському районі міста 
Києва на вулицю Юрія 
Поправки» (електроні 
консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

9.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування провулку 
Краснодонського у 
Солом’янському районі на 
провулок Кучмин Яр» 
(електроні консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

10.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Краснодонської у 
Солом’янському районі міста 
Києва на вулицю Кучмин 
Яр» (електроні консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

11.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Красноводської у 
Подільському районі міста 
Києва на вулицю Хотинську»
(електроні консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

12.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Кіровоградської у 
Голосіївському районі міста 
Києва на вулицю Аманда 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
Струве» 
(електроні консультації) 

13.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування 
Інтернаціональної площі у 
Подільському районі міста 
Києва на площу Валерія 
Марченка» (електроні 
консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

14.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування 
Дніпропетровського шосе у 
Голосіївському районі на 
Дніпровське шосе» 
(електроні консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

15.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування провулку 
Горького у Голосіївському 
районі міста Києва на 
провулок Бориса Шахліна» 
(електроні консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

16.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Ярослава Галана у 
Солом’янському районі міста 
Києва на вулицю Августина 
Волошина» (електроні 
консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

17.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Дніпропетровської у 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 



 
Солом’янському районі на 
вулицю Новокодацьку» 
(електроні консультації) 

18.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
перейменування вулиці 
Дніпродзержинської у 
Дарницькому районі на 
вулицю Кам’янську» 
(електроні консультації) 

- - 16.11.2016 -
16.01.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

19.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13078 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Степана Витвицького» 
(електроні консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

20.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13077 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця Іси 
Мунаєва» (електроні 
консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

21.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13076 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Дмитра Загула» (електроні 
консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

22.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13075 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
Євгена Плужника» 
(електроні консультації) 

23.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13074 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Леся Танюка» (електроні 
консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

24.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13073 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Владлена Кузнецова» 
(електроні консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

25.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13072 у Деснянському районі 
міста Києва назву вулиця 
Григорія Косинки» 
(електроні консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

26.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13071 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Ярослави Стецько» 
(електроні консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

27.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13070 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Родини Вороних» (електроні 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
консультації) 

28.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13069 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Роберта Конквеста» 
(електроні консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

29.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13067 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Василя Біднова» (електроні 
консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

30.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13066 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Михайла Білинського» 
(електроні консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

31.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13065 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Павла Филиповича» 
(електроні консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

32.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13064 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Ореста Чемеринського» 
(електроні консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 



 
33.  Проект рішення Київської 

міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13063 у Деснянському районі 
міста Києва назви вулиця 
Івана Рогача» (електроні 
консультації) 

- - 17.11.2016 -
17.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

34.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13043 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Феодосія 
Печерського» (електроні 
консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

35.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13042 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Григорія 
Голоскевича» (електроні 
консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

36.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13001 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Володарська» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

37.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
13000 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Артемія Веделя» 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
(електроні консультації) 

38.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12999 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Андрія Меленського» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

39.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12997 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Сергія Шелухіна» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

40.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12996 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Князя Вітовта» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

41.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12995 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Бориса Тена» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

42.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12994 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Ігоря Диченка» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
43.  Проект рішення Київської 

міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12993 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Анатолія Кентія» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

44.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12992 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Олександра 
Удовиченка» (електроні 
консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

45.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12991 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Михайла Петренка» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

46.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12990 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Максима 
Славинського» (електроні 
консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

47.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12989 у Голосіївському 
районі міста Києва назву 
вулиця Миколи Рябовола» 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 



 
(електроні консультації) 

48.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12988 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Олега Борисова» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

49.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12987 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Валентина 
Отамановського» (електроні 
консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

50.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12986 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Миколи 
Левитського» (електроні 
консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

51.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12985 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Олександра 
Осецького» (електроні 
консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

52.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12984 у Голосіївському 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
районі міста Києва назви 
вулиця Сергія Остапенка» 
(електроні консультації) 

53.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12983 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Андрія Ніковського» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

54.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12982 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Володимира 
Науменка» (електроні 
консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

55.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12981 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Бориса Матюшенка» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

56.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12980 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Віктора Зарецького» 
(електроні консультації) 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua 
 
 

57.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12811 у Голосіївському 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
районі міста Києва назви 
вулиця Остапа Вересая» 
(електроні консультації) 

58.  Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
присвоєння вулиці Проектна 
12810 у Голосіївському 
районі міста Києва назви 
вулиця Назарія Яремчука» 

- - 18.11.2016 -
18.01.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

59.  - Проект Плану дій з 
реалізації 
Ініціативи 
«Партнерство 
«Відкритий Уряд» 
у 2016 – 2017 роках 
у місті Києві 
(електронні 
консультації) 

- - Не було доручення від КМУ 

60.  - - Новий механізм 
проведення ремонту 
житлового фонду на 
умовах спів фінансування  
(зустріч з представниками 
ОСНів міста Києва) 

25.01.2017 https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

61.  «Дні відкритих презентацій 
громадських практик» 

- - 26.01.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/1924.h
tml  

62.  - Проект Положення 
про щорічний 
міський 
літературний 
конкурс короткої 
прози «Як тебе не 
любити…» 

- - Питання не підтримано депутатами 
Київської міської ради  

63.  - - Механізми 
доопрацювання проекту 
Концепції нової редакції 

07.02.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/kyiv-
new-statut.html 
 



 
Статуту територіальної 
громади міста Києва 
(Засідання комітету з 
підготовки проекту 
Концепції нової редакції 
Статуту територіальної 
громади міста Києва ) 

64.  Робочі зустрічі з експертами 
щодо обґрунтування 
необхідності   концепції 
Комунікативної стратегії м. 
Києва  та «дорожньої карти» 
її реалізації: основні 
завдання, бюджетування, 
напрацювання рекомендацій  

- - 16.02.2017, 
20.04.2017, 
15.11.2017. 

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

65.  - - Обговорення та 
напрацювання концепції 
проведення заходу. 
Організаційні питання 
(Засідання 
Організаційного комітету 
з підготовки та 
проведення у 2017 році 
Київського Форуму 
організацій 
громадянського 
суспільства) 

17.02.2017 
22.03.2017 

http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2817.h
tml 
 

66.  - - Обговорення розділів  
проекту Концепції нової 
редакції Статуту 
територіальної громади 
міста Києва ( Засідання 
тимчасової робочої групи 
за круглим столом) 

10.03.2017 
20.03.2017 
30.03.2017 
22.02.2017 
24.02.2017 
27.02.2017 
28.02.2017 

https://kyivcity.gov.ua/content/kyiv-
new-statut.html 
 

67.  Публічний звіт Видавничої 
ради Департаменту 

- - 13.04.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2169.h
tml 



 
суспільних комунікацій 
(КМДА) за 2016 рік, критерії 
відбору творів, які будуть 
підтримані у 2017 році та 
використання коштів 
міського бюджету у 2017 
році ( Засідання за круглим 
столом) 

 

68.  Особливості проведення 
міського конкурсу проектів 
та програм розвитку 
місцевого самоврядування у 
2017 році (тренінг) 

- - 27.04.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2185.h
tml  

69.  - - Підбиття підсумків за 
результатами проведення 
Київського Форуму 
організацій 
громадянського 
суспільства «Співпраця та 
розвиток» (Засідання 
організаційного комітету з 
питань підготовки та 
проведення у 2017 році 
Київського Форуму 
організацій 
громадянського 
суспільства) 

04.05.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2273.h
tml  

70.  - - Форум організацій 
громадянського 
суспільства міста Києва 
«Співпраця та розвиток» 

23.05.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2273.h
tml 
 

71.  Обрання переможців 
Міського конкурсу проектів 
та програм розвитку 
місцевого самоврядування ( 
Засідання конкурсної комісії 

- - 30.05.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/content/misk
yy-konkurs-proektiv-ta-program-
rozvytku-miscevogo-
samovryaduvannya2017.html 
 



 
Міського конкурсу проектів 
та програм розвитку 
місцевого самоврядування) 

72.  Здійснення закупівельних 
процедур через електронну 
систему ProZorro ( Круглий 
стіл для ОСНів) 

- - 12.06.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/  

73.  Проект Концепції 
нової редакції Статуту 
територіальної громади міста 
Києва. 
Обговорення питань 
аріхектоніки та змістовного 
наповнення розділів проекту 
документу ( Підсумкове 
засідання комітету з 
підготовки проекту 
Концепції 
нової редакції Статуту 
територіальної громади міста 
Києва) 

- - 13.07.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/kyiv-
new-statut.html 
 

74.  Інформування членів 
Видавничої ради про 
підготовку до друку збірки 
оповідань за підсумками 
спільного літературного 
проекту з Міжнародним 
конкурсом «Коронація 
слова» - «Як тебе не 
любити». Підбиття підсумків 
розгляду  рукописів, поданих 
за Міською цільовою 
програмою на 2016-2018 
роки «Київ інформаційний» 
у 2017 році ( Засідання 
Видавничої ради при 

- - 17.07.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2463.ht
ml 



 
Департаменті суспільних 
комунікацій виконавчого 
органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації)) 

75.  Особливості організаційно-
правового забезпечення 
реалізації проектів та 
програм – переможців 
міського конкурсу проектів 
та програм розвитку 
місцевого самоврядування 
(Тренінг  
для керівників та бухгалтерів 
ОСН – переможців міського 
конкурсу проектів та 
програм розвитку місцевого 
самоврядування щодо 
механізмів реалізації заходів 
конкурсу та проведення 
електронних публічних 
закупівель «ProZorro») 

- - 17.08.2017 https://kyivcity.gov.ua/  

76.  - - Організація ефективної 
взаємодії структурних 
підрозділів виконавчого 
органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації), 
підпорядкованих 
заступникам голови 
Київської міської 
державної адміністрації  
з Громадською радою при 
виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 

28.08.2017 
18.09.2017 
19.09.2017 
23.10.2017 

https://kyivcity.gov.ua/content/41_gro
madska-rada.html  



 
державній адміністрації) 
(Зустріч з Громадською 
радою при КМДА) 

77.  - - Обговорення концепції 
проведення нагородження 
та визначення критерій 
відбору та визначення 
переможців успішних 
практик реалізації 
громадських ініціатив у 
вирішенні питань 
місцевого значення 
(Засідання 
організаційного комітету з 
відбору успішних практик 
реалізації громадських 
ініціатив у вирішенні 
питань місцевого 
значення) 

04.09.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/content/uspis
hni-praktyky.html  

78.  - - Засідання за круглим 
столом: «Партнерство 
влади та громади – 
запорука розбудови 
демократичного 
суспільства» 

21.09.2017  http://dsk.kievcity.gov.ua/gallery/99.ht
ml  

79.  - Ефективність 
діяльності органів 
самоорганізації 
населення 

- ‐  У зв’язку з втратою актуальності 

80.  Проект Концепції Статуту 
територіальної громади міста 
Києва (Електронні 
консультації) 

- - 01.10.2017 – 
31.12.2017 

https://kyivcity.gov.ua/content/kyiv-
new-statut.html 
 

81.  Відзначення інститутів 
громадянського суспільства, 
що стали переможцями  

- - 12.10.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2709.h
tml  



 
відбору успішних практик 
реалізації громадських 
ініціатив у вирішенні питань 
місцевого значення (Зустріч 
з громадськістю) 

82.  Дослідження Аналітичного 
центру CEDOS на тему: «Як 
взаємодіють міські 
громадські рухи Києва» 
(Засідання за круглим 
столом) 

- - 19.10.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2730.h
tml  

83.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування вулиці 
Олександра Бойченка у 
Дніпровському  районі міста 
Києва на вулицю 
Українського Пласту» 
(Електронні консультації) 

- - 20.10.2017-
20.11.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

84.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування вулиці 
Желябова у 
Шевченківському районі 
міста Києва на вулицю Марії 
Капніст» (Електронні 
консультації) 

- - 23.10.2017 – 
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

85.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 

- - 23.10.2017-
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування вулиці 
Кіровської у 
Святошинському районі 
міста Києва на вулицю 
Старицької-Черняхівської» 
(Електронні консультації) 

86.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування вулиці 
Клінічної у Солом’янському 
районі міста Києва на 
вулицю Геннадія Книшова» 
(Електронні консультації) 

- - 23.10.2017-
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

87.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування вулиці 
Курської у Солом’янському 
районі міста Києва на 
вулицю Геннадія 
Воробйова» (Електронні 
консультації) 

- - 23.10.2017 –  
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

88.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування вулиці 
Мельникова у 

- - 23.10.2017 –
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
Шевченківському районі 
міста Києва на вулицю Юрія 
Іллєнка» (Електронні 
консультації) 

89.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування вулиці 
Невської у Шевченківському 
районі міста Києва на 
вулицю Нивську» 
(Електронні консультації) 

- - 23.10.2017 –
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

90.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування вулиці 
Павла Пестеля у 
Шевченківському районі 
міста Києва на вулицю 
Братства тарасівців» 
(Електронні консультації) 

- - 23.10.2017 –
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

91.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування вулиці 
Олександра Сабурова у 
Деснянському районі міста 
Києва на вулицю Сержа 
Лифаря» (Електронні 
консультації) 

- - 23.10.2017 –
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
92.  Проект розпорядження 

виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування вулиці 
Тверської у Голосіївському 
та Печерському  районах 
міста Києва на вулицю Єжи 
Ґедройця» (Електронні 
консультації) 

- - 23.10.2017 –
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

93.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування парку імені 
Миколи Островського у 
Солом’янському районі міста 
Києва в «Етнопарк 
«Вишиванка» (Електронні 
консультації) 

- - 23.10.2017 –
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

94.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування площі 
Червона Пресня у 
Подільському районі міста 
Києва на площу 
Щекавицька» (Електронні 
консультації) 

- -  
23.10.2017 –
23.12.2017 
 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

95.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 

- - 23.10.2017 –
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 



 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування провулку 
Баумана у Шевченківському 
районі міста Києва на 
провулок Фузиків» 
(Електронні консультації) 

96.  Проект розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) «Про 
перейменування провулку 
Невського у 
Шевченківському районі 
міста Києва на провулок 
Нивський» (Електронні 
консультації) 

- - 23.10.2017 –
23.12.2017 

https://forum.kievcity.gov.ua/ 
 

97.  Круглий стіл на тему:  
«Мовна «р»-еволюція у 
столиці 2017: спільнодія як 
ресурс формування 
національної ідентичності»  

- - 07.11.2017 https://www.ukrinform.ua/rubric-
presshall/2335674-movna-revolucia-u-
stolici-2017.html 
 

98.  - Презентація 
результатів 
дослідження 
«Вивчення 
організацій 
громадянського 
суспільства 
м.Києва» 
(Засідання за 
круглим столом) 

- 24.11.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2852.h
tml  

99.   Форум «Трансформація 
України» 

- - 05.12. 2017 https://kyivcity.gov.ua/news/56899.ht
ml  

100. Проект Орієнтовного плану - - 07.12.2017- https://forum.kievcity.gov.ua/projects/



 
проведення консультацій з 
громадськістю у 
виконавчому органі 
Київської міcької ради 
(КМДА) на 2018 рік 
(Електронні консультації) 

21.12.2017 view.php?P=442  

101. Презентація конкурсу 
проектів «Громадська 
перспектива: прозора влада 
та активна громада» 
(Засідання за круглим 
столом) 

- - 14.12.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/content/konk
urs-proektiv-dlya-instytutiv-
gromadyanskogo-suspilstva.html  

102. «Про підсумки виконання 
міської цільової програми 
«Сприяння розвитку 
громадянського суспільства 
у м. Києві на 2017-2019 рр.» 
у 2017 році» (Конференція з 
працівниками органів 
самоорганізації населення) 

- - 20.12.2017 http://dsk.kievcity.gov.ua/news/2919.h
tml  

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

- - Робота велась в телефонному 
режимі та по електронній пошті під 
час підготовки проекту Плану 
заходів  щодо реалізації в місті 
Києві у 2018 році Національної 
стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства в 
Україні та Звіту про виконання у 
2017 році Плану заходів 
щодо реалізації в місті Києві у 2016 
- 2017 роках Національної стратегії 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні 

104. Діяльність консультативно-
дорадчого органу при 
Київській міській державній 

-  - Протягом року 
відбулось 5 
засідань 

https://kyivcity.gov.ua/content/protoko
ly-zasidan-gromadskoi-rady-pry-
kmda-u-20172019rr.html  



 
адміністрації (Громадської 
ради) 

( 09.06.2017  (з 
продовженнями 
15.06.2017, 
22.06.2017, 
31.07.2017); 
28.08.2017  (з 
продовженням 
07.09.2017); 
11.10.2017; 
01.11.2017; 
21.12.2017 

Департамент культури 
105. Мистецькі конкурси з 

визначення кращих 
культурно-мистецьких 
проектів для реалізації яких, 
передбачено фінансування з 
бюджету м. Києва 

- - 28.02.2017  
02.03.2017  
21.03.2017  
12.07.2017  
06.09.2017 
24.10.2017  
11.12.2017  

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

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

- - 25.01.2017 
27.09.2017  
24.11.2017  

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

107. Засідання комісії по 
призначенню щорічних 
міських стипендій видатним 
діячам культури і мистецтва 

- - 09.06.2017 
24.11.2017  
30.11.2017  

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

108. Засідання організаційного 
комітету з присудження 
театральної премії «Київська 
пектораль»  
 

- - 27.03.2017  http://dk.kievcity.gov.ua/news/  

109. Засідання комісії  
по призначенню мистецької 
премії «Київ» 

-  
 
- 

24.05.2017 
  

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

110. - - Серія воркшопів в 01.09.2017 – http://dk.kievcity.gov.ua/news/  



 
центральних міських 
бібліотеках та публічних 
бібліотеках районів у 
рамках проведення 
Європейського тижня 
місцевої демократії у місті 
Києві 

30.10.2017 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
111. - - ІІ Форум Нової Освіти 

"Коли діти і дорослі 
говорять на рівних" 
(Лідери учнівського 
самоврядування Києва 
взяли участь у відкритому 
діалозі з Мариною 
Порошенко, дружиною 
Президента України, 
Миколою Кулебою, 
Уповноваженим 
Президента України з 
прав дитини та Гійомом 
Шойрером, Послом 
Швейцарії в Україні) 

06.04.2017 
 

http://don.kievcity.gov.ua/news/5744.h
tml  

112. Форум «ProProfesiiWeekend» 
 

- - 09.04.2017 
 

http://don.kievcity.gov.ua/news/5751.h
tml  

113. Освітній фестиваль 
управлінської майстерності  
«Kyiv EdFest» 

- - 27.03.2017 – 
03.04.2017  

http://don.kievcity.gov.ua/news/5682.h
tml  

  
114. XVIII Всеукраїнська Я-

конференція асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО 

- - 13.04.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/5800.h
tml  

 
115. - - Нарада з представниками 

Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту, 
Департаменту 
будівництва та житлового 

21.04.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/5856.h
tml  



 
забезпечення, 
Департаменту 
комунальної власності 
міста Києва, Управління 
охорони культурної 
спадщини Департаменту 
культури, Департаменту 
містобудування та 
архітектури, Київської 
міської організації 
профспілки працівників 
освіти і науки України, 
Асоціації керівників 
закладів освіти Києва та 
ГО «Рада батьків міста 
Києва» щодо реставрації 
Київського міського 
будинку Вчителя 

116. - - Зустріч представників 
Асоціації міст України з 
освітянами Києва у 
рамках практикуму з 
галузевої законотворчості 
у сфері освіти 

21.04.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/5855.h
tml  

117. - - Цикл заходів Міжнародної 
громадської організації 
«Живи» в професійно-
технічних навчальних 
закладах Києва, 
спрямованих на 
виконання Указу 
Президента України щодо 
відзначення 500-річчя 
Реформації 

25.04.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/5869.h
tml  

118. ХІV загальноміський 
конкурс-фестиваль «Діалог 

- - 26.04.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/5904.h
tml  



 
держав: партнерство в 
освіті» 
«Ми — це не безліч 
стандартних «я», А безліч 
всесвітів різних» 

119. - - Круглий стіл за участю 
засновника всесвітньої 
освітньої платформи і 
соціального руху 
EduShifts Філіппа Граєра 

27.04.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/5906.h
tml  

120. Засідання членів конкурсної 
комісії з визначення 
переможців щорічного 
загальноміського конкурсу 
на отримання грантів 
Київського міського голови 

- - 27.04.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/5909.h
tml  

121. - - Засідання конкурсної 
комісії з відбору та 
присудження премії 
Київського міського 
голови за особливі 
досягнення молоді у 
розбудові столиці України 
- міста-героя Києва із 
залученням до її складу 
громадськості 

10.05.2017 https://www.sms.gov.ua/news-sms/do-
uvagi-strukturnim-pidrozdilam-

vikonavchogo-organu-kiyivs-koyi-
mis-koyi-radi-kiyivs-koyi-mis-koyi-

derzhavnoyi-administratsiyi-rajonnim-
v-misti-kiyevi-derzhavnim-

administratsiyam-natsional-na-
akademi/  

122. - - Пленарне засідання ІІ сесії 
дитячого Парламенту 
міста Києва 

16.05.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6002.h
tml  

123. Засідання конкурсної комісії 
з визначення переможців 
щорічного загальноміського 
конкурсу на отримання 
грантів Київського міського 
голови 

- - 17.05.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/5997.h
tml  

124. Міжнародний фестиваль- - - 19.05.2017 – http://don.kievcity.gov.ua/news/6025.h



 
конкурс дитячо-юнацької 
журналістики «Прес-весна на 
Дніпрових схилах» 

21.05.2017 tml  

125.  - Київський педагогічний 
форум «Розуміння. 
Розвиток. Творчість» 
Актуальні проблеми 
розвитку дошкільної 
освіти в контексті 
суспільних трансформацій 
та взаємодії закладу і 
сім’ї, презентували 
інноваційні педагогічні 
технології особистісного 
розвитку дошкільників, 
познайомилися з кращим 
досвідом по організації 
інклюзивної освіти, з 
особливостями реалізації 
партнерської позиції в 
процесі організації 
навчально-виховного 
процесу, формування 
управлінської 
компетентності керівника 
закладу 

22.05.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6029.h
tml  

126. Віртуальне обговорення з 
громадою 
«Майбутнє Київського 
міського будинку вчителя» 

- - 20.06.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6310.h
tml  

127. Конкурсний відбір 
керівників дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних 
закладів комунальної 
власності територіальної 
громади міста Києва, згідно з 

- - 21.07.2017 – 
15.07.2017 

http://don.kievcity.gov.ua/news/6450.h
tml  



 
постановою Кабміну №827 
“Про затвердження Порядку 
призначення на посаду 
керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів 
державної форми власності” 
та рішенням Київської 
міської ради №438/2660 від 
20.06.2017 «Про 
затвердження Порядку 
проведення конкурсного 
відбору керівників 
дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних 
закладів комунальної 
власності територіальної 
громади міста Києва». 

128. Серпнева конференція 
педагогічних працівників 
«Нова українська школа – 
2017-2018 н.р. Старт чи 
продовження поступу» 

- - 22.08.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6412.h
tml  

129. Серпнева конференція 
педагогічних працівників 
професійно-технічних 
навчальних закладів м. Києва

- - 28.08.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6427.h
tml  

130. Засідання міського штабу 
Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
патріотичної гри "Сокіл" 
("Джура") 

- - 08.09.2017  http://don.kievcity.gov.ua/news/6465.h
tml  

131. Зустрічі з громадськістю, 
тренінги, воркшопи в рамках 
Фестивалю управлінської 
майстерності "KyivEdFest" 

- - 30.10.2017 – 
04.11.2017 

http://don.kievcity.gov.ua/news/6651.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6652.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6653.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6660.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6661.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6662.html 



 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6663.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6665.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6666.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6667.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6672.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6673.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6684.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6695.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6696.html 
http://don.kievcity.gov.ua/news/6699.html  

132. - - Науково – методична 
конференція «Наукові 
дослідження учнівської 
молоді Малої академії 
наук – шлях до успіху» 

30.10.2017  http://don.kievcity.gov.ua/news/6681.h
tml  

133. - - Стратегічна сесія щодо 
попередження 
небезпечних залежностей 
у підлітковому 
середовищі 

01.11.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6670.h
tml 

http://don.kievcity.gov.ua/news/6674.h
tml  

134.   Засідання конкурсної 
комісії щодо відбору 
проектів програм 
молодіжних та дитячих 
громадських організацій, 
що беруть участь у 
Міському конкурсі 
проектів програм 
молодіжних та дитячих 
громадських організацій, 
для реалізації яких 
надається фінансова 
підтримка у 2018 році 

08.11.2017 -
09.11.2017 

https://www.sms.gov.ua/news-sms/do-
uvagi-molodizhni-ta-dityachi-

gromads-ki-organizatsiyi-shho-berut-
uchast-u-mis-komu-konkursi-proektiv-

rozroblenih-molodizhnimi-ta-
dityachimi-gromads-kimi-

organizatsiyami-dlya-realizatsiyi-
yakih-na-2/  

135.   Засідання Координаційної 
ради з національно-
патріотичного виховання 
при виконавчому органі 

17.11.2017 https://www.sms.gov.ua/news-sms/do-
uvagi-molodizhni-ta-dityachi-

gromads-ki-organizatsiyi-shho-berut-
uchast-u-mis-komu-konkursi-proektiv-



 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної адміністрації)  
 

rozroblenih-molodizhnimi-ta-
dityachimi-gromads-kimi-

organizatsiyami-dlya-realizatsiyi-
yakih-na-2/  

136. ІІ Київський Форум М18 — 
«Нам менше 18-ти, та ми 
можемо більше» 

- - 12.11.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6727.h
tml  

137. Засідання конкурсної комісії 
щодо заміщення вакантних 
посад керівників закладів 
освіти міста Києва 

- - 22.11.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6780.h
tml  

138. Форум молодіжного прес-
центру столиці та юних 
журналістів агентства «ЮН-
ПРЕС» 

- - 01.12.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6844.h
tml  

139. - - Міні-EdCampKyiv «Без 
довіри нема освіти». 

02.12.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6861.h
tml  

140. - - Міська учнівська 
конференція асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО «Права 
людини у Криму: наслідки 
окупації» 

07.12.2017 http://don.kievcity.gov.ua/news/6893.h
tml 

 

141. - - Перший Київський 
Фестиваль Партнерства 
"Освітній Хакатон-2017" 

13.12.2017  http://don.kievcity.gov.ua/news/6923.h
tml 

 
142. - - Комунікаційний захід 

«Збільшення ефективності 
комунікації шкіл з 
батьками» 

14.12.2017  http://don.kievcity.gov.ua/news/6934.h
tml 

http://don.kievcity.gov.ua/content/vid-
batkivskyh-zboriv-do-efektyvyh-

komunikaciy.html 
143. - - Всеукраїнський форум 

"Нова українська школа" 
21.12.2017-
22.12.2017  

http://don.kievcity.gov.ua/news/6967.h
tml 

144. - - Освітній хакатон з 
Інтернету речей за 
методикою Cisco 

26.12.2017 -
27.12.2017  

http://don.kievcity.gov.ua/news/6890.h
tml 

 



 
Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки 

145. - - Електронна консультація: 
«Обговорення проекту 
рішення Київської міської 
ради «Про затвердження 
міської цільової програми 
правової освіти населення 
міста Києва на 2017-2019 
роки» 

26.12.2016 – 
26.01.2017 

http://projects.kievcity.gov.ua/projects/
view.php?P=332 

 

Департаментом житлово-комунальної інфраструктури 
146. Електронні консультації з 

громадськістю, круглі столи: 
Проект рішення Київської 
міської ради «Про схеми 
теплопостачання м. Києва на 
період до 2020 року» 

- - ІІ півріччя:  
- протягом 1 місяця з 
дати оприлюднення; 
- протягом 2 тижнів з 
дати оприлюднення  

Публічні громадські обговорення 
проекту рішення Київської міської 
ради «Про схеми теплопостачання 
міста Києва на період до 2020 року» 
у 2017 році не проводилися.  

147. Інформаційні кампанії з 
громадами столиці щодо 
впровадження 
енергоефективних заходів у 
житловому секторі, з питань 
законодавчих змін та 
управління житлового фонду 

- - Протягом року 
(в кожному районі 
столиці в період з 
31.01.2017-
10.02.2017, 
31.05.2017-
08.06.2017, 
13.11.2017-
17.11.2017) 

http://dzki.kievcity.gov.ua/news/?c=1
&d=2 

148. «Школа обізнаного киянина» - - 03.02.2017 http://shkolakyjan.info 
149. Засідання конкурсної комісії 

з обрання проектів з 
реалізації енергоефективних 
заходів у житлових будинках 
міста Києва, в яких створені 
ОСББ/ЖБК 

- - 28.02.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/konkurs
-na-krashchyy-proekt-

energozberezhennya-u-budynkah-
osbb-ta-zhbk-mkyieva.html 

150. Заходи з нагоди Дня Києва 
спільно з комунальними 
підприємствами 
інформаційно-розважальних 

- - 26.05.2017 -
27.05.2017 

http://dzki.kievcity.gov.ua/news/?c=1
&d=2 



 
та виставкових заходів з 
метою популяризації 
житлово-комунального 
господарства столиці 

151. ІІ муніципальний форум 
«Енергоефективна столиця», 
який відбувся в рамках 
Європейського тижня 
місцевої демократії у 
Міжнародному конгрес-
центрі «Український дім». 
Форум став ефективним 
комунікаційним 
майданчиком для обміну 
досвідом з впровадження 
енергоефективних заходів та 
енергозбереження. В ході 
роботи форуму підведено 
підсумки року міських 
програм у сфері 
енергоефективності та 
презентовано найбільш 
оригінальні енергоефективні 
проекти у столиці  

- - 18.10.2017 http://dzki.kievcity.gov.ua 

152. Конференції на тему: 
«Енергозбереження та 
енергоефективність у галузі 
жилого-комунального 
господарства столиці: 
досягнення та перспективи 
розвитку» в рамках 
проведення ХІІІ 
Міжнародного конгресу 
«Інституційні та технічні 
аспекти реформування 
житлово-комунального 

- - 07.11.2017 http://dzki.kievcity.gov.ua/news/?c=1
&d=2 



 
господарства» на території 
Міжнародного виставкового 
центру. Представниками 
райдержадміністрацій 
презентовано досягнення та 
перспективні плани 
реалізації енергоефективних 
заходів у районах столиці  

Департамент містобудування та архітектури 
153. - - Громадське обговорення 

проекту важливого 
стратегічного документу - 
"Концепції розвитку 
велосипедної 
інфраструктури міста 
Києва" 

28.01.2017 – 
28.02.2017 

https://www.facebook.com/dmakmda/
?hc_ref=ARQROg4hpZfxfpyT4uKzO
c4QkxFBLpPJgjNOoLoM07xhHb3j4k

skrUeqjJ8gVDgsC3k&fref=nf  

154. Публічне обговорення 
перетворення Контрактової 
площі та вул. Сагайдачного 
на пішохідну зону.  
Презентація ескізного 
проекту реконструкції 
Контрактової площі. 

- - 26.12.2017 https://www.facebook.com/events/187
173305176703/?acontext=%7B%22act
ion_history%22%3A%22[%7B%5C%
22surface%5C%22%3A%5C%22mess
aging%5C%22%2C%5C%22mechanis
m%5C%22%3A%5C%22attachment%
5C%22%2C%5C%22extra_data%5C
%22%3A%7B%7D%7D]%22%7D  

155. Фестиваль  PROSTONEBA. 
Визачення переможців 
конкурсу «Парк Героїв 
України» (засідання 
конкурсної комісії) 

- - 07.07.2017 – 
09.07.2017  

https://www.facebook.com/kyivparky/
posts/1783778721639110  

 
http://kga.gov.ua/rss/1348-uvaga-

ogoloshuetsya-vseukrajinskij-
arkhitekturnij-zakritij-konkurs-na-
krashchij-kontseptualnij-proekt-

blagoustroyu-parku-gerojiv-ukrajini-v-
desnyanskomu-rajoni-m-kieva  

156. - - Громадське обговорення 
Третього розділу 
"Концепції розвитку 

15.04.2017 – 
15.05.2017 

https://www.facebook.com/dmakmda/
?hc_ref=ARQROg4hpZfxfpyT4uKzO
c4QkxFBLpPJgjNOoLoM07xhHb3j4k



 
велосипедної 
інфраструктури  
м. Києва" 

skrUeqjJ8gVDgsC3k&fref=nf  

157. - - Громадські слухання 
проекту ДПТ в межах бул-
ру Перова, вул. Сулеймана 
Стальського, Петра 
Вершигори, пр-ту 
Генерала Ватутіна у 
Дніпровському районі м. 
Києва 

28.04.2017 - 
27.05.2017 

http://kga.gov.ua/rss/1340-gromadski-
slukhannya-proektu-dpt-obmezhenoji-
vul-mikhajla-kravchuka-revutskogo-

zdolbunivskoyu-ta-kharkivskogo-
shose-u-darnitskomu-rajoni-m-kieva  

158. - - Громадські слухання 
проекту Детального плану 
території реструктуризації 
промрайону 
«Борщагівський-1» в 
межах проспекту Леся 
Курбаса, вулиць Героїв 
Космосу, Жмеринська, 
залізниця у 
Святошинському районі 
м. Києва 

19.05.2017 - 
18.06.2017 

http://kga.gov.ua/rss/1344-gromadski-
slukhannya-proektu-detalnogo-planu-
teritoriji-restrukturizatsiji-promrajonu-

borshchagivskij-1-v-mezhakh-
prospektu-lesya-kurbasa-vulits-
gerojiv-kosmosu-zhmerinska-

zaliznitsya-u-svyatoshinskomu-rajoni-
m-kieva  

159. - - Громадські слухання 
проекту Детального плану 
території в межах 
проспекту Перемоги, вул. 
Лагерної, 
Авіаконструктора 
Сікорського, залізничних 
колій, вул. Тимофія 
Шамрила, Дорогожицької, 
Олени Теліги, Олександра 
Довженка в 
Шевченківському районі 
м. Києва 

30.05.2017 - 
29.06.2017 

http://kga.gov.ua/rss/1349-gromadski-
slukhannya-proektu-detalnogo-planu-

teritoriji-v-mezhakh-prospektu-
peremogi-vul-lagernoji-

aviakonstruktora-sikorskogo-
zaliznichnikh-kolij-vul-timofiya-

shamrila-dorogozhitskoji-oleni-teligi-
oleksandra-dovzhenka-v-

shevchenkivskomu-rajoni-m-kieva  

160. - - Громадські слухання 16.06.2017 - http://kga.gov.ua/rss/1353-gromadski-



 
проекту детального плану 
території в межах вулиць 
Оноре де Бальзака, 
Милославської, Миколи 
Закревського, Олександра 
Сабурова у Деснянському 
районі  
м. Києва 

15.07.2017 slukhannya-proektu-detalnogo-planu-
teritoriji-v-mezhakh-vulits-onore-de-

balzaka-miloslavskoji-mikoli-
zakrevskogo-oleksandra-saburova-u-

desnyanskomu-rajoni-m-kieva  

161. - - Громадські слухання 
проекту детального плану 
території в межах вул. 
Донецької, 
Повітрофлотського 
проспекту, вул. 
Смілянської, вул. 
Фастівської та залізниці у 
Солом’янському районі м. 
Києва 

21.08.2017 -
19.09.2017 

http://kga.gov.ua/rss/1359-gromadski-
slukhannya-proektu-detalnogo-planu-
teritoriji-v-mezhakh-vul-donetskoji-

povitroflotskogo-prospektu-vul-
smilyanskoji-vul-fastivskoji-ta-

zaliznitsi-u-solom-yanskomu-rajoni-
m-kieva  

162. - - Громадські слухання 
проекту Детального плану 
території в межах вул. 
Васильківська, просп. 
Голосіївський (просп. 40-
річчя Жовтня) у 
Голосіївському районі м. 
Києва 

01.08.2017 - 
31.08.2017 

http://kga.gov.ua/rss/1367-gromadski-
slukhannya-proektu-detalnogo-planu-
teritoriji-v-mezhakh-vul-vasilkivska-

prosp-golosijivskij-prosp-40-richchya-
zhovtnya-u-golosijivskomu-rajoni-m-

kieva-z-1-08-17-po-31-08-17  

163. - - Громадські слухання 
проекту Детального плану 
території в межах 
бульвару Вацлава Гавела 
(І. Лепсе), вулиць 
Суздальської, Академіка 
Білецького і залізниці у 
Солом’янському районі м. 
Києва 

21.08.2017 -
19.09.2017 

http://kga.gov.ua/rss/1373-gromadski-
slukhannya-proektu-detalnogo-planu-
teritoriji-v-mezhakh-bulvaru-vatslava-

gavela-i-lepse-vulits-suzdalskoji-
akademika-biletskogo-i-zaliznitsi-u-

solom-yanskomu-rajoni-m-kieva  

164. - - Громадські слухання 15.09.2017 - http://kga.gov.ua/rss/1384-gromadski-



 
проекту Детального плану 
території в межах просп. 
Правди, вул. 
Газопровідної, проспектів 
Георгія Гонгадзе та 
Свободи у Подільському 
районі  
м. Києва 

14.10.2017 slukhannya-proektu-detalnogo-planu-
teritoriji-v-mezhakh-prosp-pravdi-vul-
gazoprovidnoji-prospektiv-georgiya-
gongadze-ta-svobodi-u-podilskomu-

rajoni-m-kieva  

165. - - Громадські слухання 
проекту Детального плану 
території промрайону 
«Троєщина» по вул. 
Пухівській у 
Деснянському районі  
м. Києва 

06.10.2017 – 
05.11.2017 

http://kga.gov.ua/rss/1387-gromadski-
slukhannya-proektu-detalnogo-planu-
teritoriji-promrajonu-troeshchina-po-

vul-pukhivskij-u-desnyanskomu-
rajoni-m-kieva  

166. - - Громадські слухання 
проекту детального плану 
території в районі просп. 
Науки та вул. Ягідної у 
Голосіївському районі м. 
Києва 

10.10.2017 - 
09.11.2017 

http://kga.gov.ua/rss/1388-gromadski-
slukhannya-proektu-detalnogo-planu-
teritoriji-v-rajoni-prosp-nauki-ta-vul-
yagidnoji-u-golosijivskomu-rajoni-m-

kieva  

167. - - Громадські слухання 
проекту детального плану 
території реконструкції 
житлового масиву Сирець 
в межах вул. Ризька, О. 
Теліги, Бакинська, 
Чаплигіна, Ясногірська, 
Котовського, Щусєва у 
Шевченківському районі 
м. Києва 

10.10.2017 – 
09.11.2017 

http://kga.gov.ua/rss/1389-gromadski-
slukhannya-proektu-detalnogo-planu-
teritoriji-rekonstruktsiji-zhitlovogo-

masivu-sirets-v-mezhakh-vul-rizka-o-
teligi-bakinska-chapligina-

yasnogirska-kotovskogo-shchuseva-u-
shevchenkivskomu-rajoni-m-kieva  

168. - - Архітектурний конкурс по 
о. Муромець в 
Деснянському районі  
м. Києва 

25.10.2017 – 
01.11.2017 

http://kga.gov.ua/rss/1392-uvaga-
ogoluetsya-arkhitekturnij-konkurs-po-
o-muromets-v-desnyanskomu-rajoni-

m-kieva  
Департамент соціальної політики 



 
169. - - Обговорення 

інформаційно-аналітичної 
довідки Департаменту 
соціальної політики за 
результатами виявлення 
потреб у соціальних 
послуг населення міста 
Києва, визначення 
пріоритетних напрямів у 
розвитку системи надання 
соціальних послуг. 
Нова редакція Порядку 
відбору громадських 
організацій для надання 
фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва та 
ін. (Засідання Громадської 
ради при Департаменті 
соціальної політики) 

10.02.2017 
11.05.2017 
03.07.2017 

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

170. - - Засідання  Громадської 
ради при Департаменті 
соціальної політики  

10.02.2017, 
06.03.2017, 
11.05.2017 
03.07.2017 

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

171. Нарада за участі громадських 
організацій щодо 
запровадження механізму 
соціального замовлення в 
м.Києві та здійснення оцінки 
потреб територіальної 
громади у соціальних 
послугах 

- - 23.01.2017 http://dsp.kievcity.gov.ua/ 

172. Семінар «Організація 
громадянського суспільства 
як надавачі соціальних 
послуг» 

- - 18.05.2017 – 
19.05.2017 

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

173. Круглий стіл «Про - - 13.10.2017 http://dsp.kievcity.gov.ua/ 



 
запровадження соціального 
замовлення в м.Києві» 

174. Круглий стіл «Труднощі у 
запровадженні соціального 
замовлення в м.Києві» 

- - 19.10.2017 http://dsp.kievcity.gov.ua/ 

175. Зустріч керівництва 
Департаменту з активом 
міських громадських 
організацій осіб з 
інвалідністю щодо 
підведення підсумків 
спільної співпраці у 2017 
році 

- - 05.12.2017 http://dsp.kievcity.gov.ua/ 

Департамент  промисловості та розвитку підприємництва 
176. Засідання Координаційної 

ради з питань розвитку 
підприємництва 
 

- - 01.02.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  

177. - - Засідання організаційного 
комітету з питань 
проведення виставки-
презентації промислової 
продукції київських 
виробників «Зроблено в 
Києві» під головуванням 
першого заступника 
голови Київської міської 
державної адміністрації - 
голови організаційного 
комітету Пліса Г. В.  

02.02.2017 https://kyivcity.gov.ua/news/47239.ht
ml  

178. Засідання Президії ради 
директорів підприємств, 
установ та організацій 
м.Києва на промисловому 
підприємстві ПрАТ «Новий 
друк» 

- - 16.02.2017 https://kyivcity.gov.ua/news/47860.ht
ml  



 
179. - - Актуальність 

впровадження програми 
фінансово-кредитної 
підтримки малих та 
середніх підприємств. 
(Вивчення громадської 
думки) 

01.03.2017 – 
31.03.2017 
 

https://kyivcity.gov.ua/news/50864.ht
ml  

180. Розширене засідання 
Президії Ради директорів 
підприємств, установ та 
організацій міста Києва за 
участю представників 
Президії та інститутів 
Національної академії наук 
України 

- - 27.03.2017 https://kyivcity.gov.ua/news/49173.ht
ml  

181. Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до Комплексної 
київської міської цільової 
програми сприяння розвитку 
підприємництва, 
промисловості та 
споживчого ринку на 2015-
2018 роки» (Електроні 
консультації) 

- - 19.05.2017 – 
02.06.2017  
 

http://projects.kievcity.gov.ua/projects/
view.php?P=355  

182. - - Прес-конференція в 
Українському 
національному 
інформаційному агентстві 
«Укрінформ» щодо 
проведення 25 травня 
2017 року в рамках 
відзначення Дня Києва на 
території ВЦ 
«КиївЕкспоПлаза» 
виставки-презентації 

23.05.2017 https://kyivcity.gov.ua/news/50810.ht
ml  



 
промислової продукції 
київських виробників 
«Зроблено в Києві», 
організатором якої 
виступив Департамент 
промисловості та розвитку 
підприємництва 

183.   Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
затвердження Положення 
про надання фінансово-
кредитної підтримки 
малим та середнім 
підприємствам в м. Києві» 

24.05.2017 -
24.06.2017 

https://kyivcity.gov.ua/news/50864.ht
ml 

184. - - Проект рішення Київської 
міської ради «Про 
затвердження Положення 
про надання фінансово-
кредитної підтримки 
малим та середнім 
підприємствам у 
місті Києві». (Електроні 
консультації) 

29.05.2017 – 
12.06.2017  

http://projects.kievcity.gov.ua/projects/
view.php?P=369  

185. - - Спільне засідання за 
круглим столом 
Правління Українського 
союзу промисловців та 
підприємців та 
Антикризової ради 
громадських організацій 
України, яке відбулось у 
Торгово-промисловій 
палаті України. 

01.06.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  

186. - - Ювілейний V щорічний 
бізнес-форум «Наука-
бізнес-освіта: стратегічне 

08.06.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  



 
партнерство» та робота 
панельної дискусії 
«Реформа публічного 
управління: зміна 
пріоритетів та цінностей в 
підготовці кадрів» 

187. - - Засідання Комісії з 
розгляду документів щодо 
надання дозволу 
підприємствам та 
організаціям громадських 
організацій інвалідів на 
право користування 
пільгами з оподаткування, 
отримання позик, 
фінансової допомоги та 
дотацій (консультативно-
дорадчого органу 
Київської міської 
державної адміністрації) 

15.06.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  

188. - - Засідання  тимчасової 
комісії з питання 
погашення заборгованості 
із заробітної плати 
(грошового забезпечення), 
пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат в 
м. Києві, яке відбулось у 
Київській міській 
державній адміністрації. 

16.06.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  

189. - - Засідання міжвідомчої 
робочої групи з питань 
легалізації зайнятості та 
заробітної плати, 
забезпечення дотримання 
державних гарантій з 

16.06.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  



 
оплати праці в місті Києві 

190. - - Засідання 
Координаційного комітету 
сприяння зайнятості 
населення, яке відбулось у 
Київській міській 
державній адміністрації 

21.06.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  

191. - - Робоча нарада з питання 
залучення міжнародних 
компаній та інвестицій 
для розробки оновленого 
ТЕО та розроблення 
подальших планів по 
проведенню 
демеркуризації (санації) 
промислового майданчику 
ВАТ «Радикал» з метою 
упередження 
катастрофічного впливу 
на навколишнє 
середовище і мешканців 
прилеглих мікрорайонів в 
дніпровському та інших 
районах м. Києва, яка 
відбулась у Постійній 
комісії з питань 
екологічної політики 
Київської міської ради 

04.07.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  

192. Засідання Президії Ради 
директорів підприємств, 
установ та організацій  м. 
Києва при виконавчому 
органі Київської міської ради 
(Київській міській державній 
адміністрації) щодо захисту 
прав і законних інтересів 

- - 05.07.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  



 
трудового колективу 
промислового підприємства 
ПрАТ “ФАНПЛИТ” та 
надання дієвого захисту 
проти знищення провідного 
підприємства 
деревообробної галузі 
України” 

193. - - Нарада з питань 
життєдіяльності міста 
Києва 

18.07.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  
194.  Надання роз’яснень 

громадськості з питань: 
- проведення 

загальноміського шкільного 
ярмарку 12-13 серпня на  
вул. Хрещатик; 

- складу учасників 
шкільного ярмарку та умов 
участі в ньому. 
(зустріч з громадськістю, 
інформування громадян 
через засоби масової 
інформації) 

- - 12.08.2017 -
13.08.2017 
 

телефонограми, запрошення в 
письмовому і телефонному режимі, 

засоби масової інформації 

195. Обговорення проекту 
розпорядження виконавчого 
органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації) 
«Про внесення змін до 
Порядку розміщення засобів 
пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі та 
об’єктів сезонної 
дрібнороздрібної 
торговельної мережі в місті 

- - 27.08.2017 -
27.10.2017 

на офіційному інтернет-порталі 
Київської міської державної 

адміністрації (www.kievcity.gov.ua ) 
у розділі «регуляторна діяльність» 

 
 



 
Києві» для обговорення та 
надання зауважень і  
пропозицій від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань  
( Електронні консультації) 

196. Актуальні питання 
підприємництва в місті 
Києві. Проблеми та шляхи їх 
вирішення (Круглий стіл за 
ініціативою громадської 
ради) 

- - 15.09.2017  
 

https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  

197. Розширене засідання 
Координаційної ради з 
питань розвитку 
підприємництва. 
 

- - 30.10.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  

198. Засідання Президії ради 
директорів підприємств, 
установ та організацій м. 
Києва на промисловому 
підприємстві ПАТ 
«Оболонь» 

- - 22.11.2017 https://kyivcity.gov.ua/news/56704.ht
ml  

199. - - VIII Національний 
Експертний Форум 
«Україна: в прагненні до 
рівноваги», який відбувся 
бізнес-центрі «Парус» 

28.11.2017 https://kyivcity.gov.ua/news/56753.ht
ml  

200. - - Засідання комісії для 
проведення конкурсу 
«Столичний стандарт 
якості» та визначення 
суб’єктів господарювання, 
яким присвоюється 
диплом та знак 
«Столичний стандарт 
якості» 

04.12.2017 https://kyivcity.gov.ua/news/56898.ht
ml  



 
 

201. - - Національний форум 
«Трансформація України» 

05.12. 2017 https://kyivcity.gov.ua/news/56899.ht
ml  

202. Засідання Ради директорів 
промислових підприємств 
при Святошинській в м.Києві 
державній адміністрації на 
ПАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ» 

- - 06.12.2017 https://kyivcity.gov.ua/news/57101.ht
ml  

203. - - Круглий стіл з фахівцями 
України  
та зарубіжних країн щодо 
питань виходу продукції 
київських підприємств 
на європейський ринок на 
тему: «Міжнародний 
досвід державної та 
регіональної підтримки  
промислового 
виробництва: 
рекомендації для Києва» 

12.12.2017 https://kyivcity.gov.ua/content/90_dep
artament-promyslovosti-ta-rozvytku-

pidpryjemnytstva.html  

204. - - Робоча нарада в залі 
засідань Київської міської 
ради профспілок спільної 
Робочої групи з 
обговорення проблемних 
питань промислових 
підприємств столичного 
регіону та кроків щодо 
подальших дій задля 
можливості їх розбудови, 
збереження промислового 
потенціалу 

13.12.2017 https://kyivcity.gov.ua/news/57270.ht
ml  

205. - - Інформування населення 
столиці щодо 
небезпечності придбання 

14.12.2017 -
15.12.2017 
 

на офіційному інтернет-порталі 
Київської міської державної 

адміністрації (www.kievcity.gov.ua ) 



 

 

харчової продукції, 
виготовленої в домашніх 
умовах, в місцях стихійної 
торгівлі 

у розділі «Оголошення»  та на 
сторінці Департаменту 

промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) у 

соціальній мережі фейсбук 
206. - - Конференція в Торгово-

промисловій палаті 
України на тему: «Нова 
індустріалізація: виклики, 
можливості та 
перспективи для України» 

15.12.2017 https://kyivcity.gov.ua/news/56954.ht
ml  


