
                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

План заходів 

щодо впровадження механізму децентралізації в Солом’янському районі міста Києва у 2020 році 

 

№ Найменування заходу Час і місце проведення Відповідальні 

1. Години спілкування «Децентралізація – 

умова для розвитку громад» 

Лютий 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 67 м. Києва 

 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

2. «Роз’яснення про  переваги  і 

перспективи, які відкриваються у 

зв’язку з децентралізацією влади в 

Україні» 

27 лютого 2020 року 

вул. Гарматна, 36 

 

Відділ охорони здоров’я 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Яхнівська Т. П.) 

3. Тематичні виставки, інформаційні 

викладки: «Децентралізація державного 

управління в Україні» 

Лютий 2020 року 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

4. Нарада при директорові школи 

«Добровільне об’єднання та 

укрупнення територіальних громад. 

Упорядкування системи державного 

контролю та нагляду за законністю 

діяльності органів місцевого 

самоврядування» 

Лютий 2020 року 

Заклади загальної середньої 

освіти 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 

 

 

 



5. Нарада при директорові школи 

«Добровільне об’єднання та 

укрупнення територіальних громад. 

Упорядкування системи державного 

контролю та нагляду за законністю 

діяльності органів місцевого 

самоврядування» 

І квартал 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 166  

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

6. Збори колективу з питань 

децентралізації 

13 березня 2020 року 

просп. Повітрофлотський, 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної             

в місті Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

 

7. Проведення прес-шоу 

«Децентралізація» 

Березень 2020 року 

Заклади загальної середньої 

освіти № 7 

 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

8. Круглий стіл  «Децентралізація влади в 

Україні та світі» (10-11 кл.) 

Березень 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 67 

 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

9.  «Громада обговорює...» - громадські 

слухання на тему: «Бібліотека як 

складова електронного діалогу громади 

і влади»  

24 березня  2020 року 

ЦРБ імені Ф.Достоєвського 

 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

 

 

 



10. «Роз’яснення впровадження механізму 

децентралізації в Україні» 

11 березня 2020 року 

вул. Солом’яська, 17 

Відділ охорони здоров’я 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Яхнівська Т. П.) 

11. «Роз’яснення напрямів впровадження 

механізму децентралізації в Україні» 

13 березня 2020 року 

просп. Любомира Гузара,3 

(холл КНП «ЦПМСД №1») 

Відділ охорони здоров’я Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Яхнівська Т. П.) 

12. Проведення семінару з педагогами – 

організаторами та керівниками гуртків 

на тему: «Децентралізація влади та 

реінтеграція» 

24 березня 2020 року 

вул. Єреванська, 3 

 

Відділ молоді та спорту Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Кустова І. В) 

 

13. Перегляди періодичних видань, 

інтернет-ресурсів: «Активна участь 

громади - основа ефективного 

місцевого самоврядування» 

Останній тиждень  березня 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

 

14. Години спілкування «Фінансова 

децентралізація. Розвиток форм 

прямого народовладдя: виборів, 

референдумів» 

ІІ квартал 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 166  

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 

15. Нарада-семінар «Піклування місцевих 

громад про екологію регіону. Практичні 

кроки» 

Квітень 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 13 

 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 

 



16. Конференція «Правове поле 

децентралізації» 

Квітень 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти «Ерудит»  

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

17. «Роз’яснення напрямів впровадження 

механізму децентралізації в Україні» 

02 квітня 2020 року 

вул. Стражеска, 6 (актова зала 

КНП «ДКЛ №4») 

Відділ охорони здоров’я Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

(Яхнівська Т. П.) 

18. Проведення  бесід з гуртківцями 

підліткових клубів на тему: 

«Децентралізація дає можливості». 

Місце проведення підліткові клуби: 

«Червоні вітрила», 

02 квітня 2020 року 

вул. Сім’ї Ідзиковських, 37 А, 

«Полум’я», вул. В. Гавела, 

23А, «Ровесник»,  вул. Г. 

Севастополя,14А, «Творчість», 

просп. Відрадний, 14/45. 

Відділ молоді та спорту Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

(Кустова І. В) 

19. Проведення  бесід з гуртківцями 

підліткових клубів на тему: 

«Децентралізація – рушій розвитку 

України» 

03 квітня 2020 року 

«Гармонія», вул. Єреванська, 3,  

«Шанс», пров. Я. Хомова, 14А, 

«Лідер», вул. А. Волошина, 2, 

«Веселка», вул. М. Донця, 21Б. 

Відділ молоді та спорту Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

(Кустова І. В) 

20. Проведення диспут-клубу «Як я бачу 

механізм децентралізації?» 

Травень 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 7 

 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 

 

21. Семінар для педагогічних працівників 

«Децентралізація:  Коротко про 

головне» 

Травень 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти «Ерудит»  

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 



 

 

22. «Громада обговорює...» - публічна 

дискусія на тему: «Роль бібліотек ЦБС 

Солом’янського району м. Києва у 

формуванні правової культури та 

правової свідомості в суспільстві, 

підвищенні рівня знань громадян щодо 

гарантованих їм прав в різних сферах 

життя»  

20 травня 2020 року 

Бібліотека 

 імені О.Новікова-Прибоя 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

23. Підтримка Громадських проектів, 

співорганізація громади: «Зроби Київ 

кращим!» 

Травень 2020 року 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

 

24. Експрес-викладки: «Реформа 

децентралізації - умови для розвитку 

громад» 

Другий тиждень травня, 

Бібліотеки для дорослих 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

25.  Перегляди періодичних видань, 

інтернет-ресурсів: «Активна участь 

громади - основа ефективного місцевого 

самоврядування» 

Останній тиждень  червня 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

 

 

 



26. Підтримка Громадських проектів, 

співорганізація громади: «Зроби Київ 

кращим!» 

Червень 2020 року 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

 

27. Збори колективу з питань 

децентралізації 

18 червня 2020 року 

просп. Повітрофлотський, 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

 

28. Круглий стіл серед старшокласників 

«Що вже змінилося завдяки реформі?» 

ІІІ квартал 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 166  

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

29. Години спілкування «Що таке 

децентралізація влади» 

І,ІІ півріччя 2020 року 

Заклади загальної середньої 

освіти  району 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 

30. Виставка інформаційних матеріалів 

«Переваги та перспективи 

децентралізації» 

І,ІІ півріччя 2020 року 

Заклади загальної середньої 

освіти  району 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 

31. Нарада для співробітників: 

«Децентралізація освіти. 

Самофінансування закладів освіти». 

І,ІІ півріччя 2020 року 

Заклади загальної середньої 

освіти  району 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 



32. Круглий стіл: «Ознайомлення з 

інфографікою проекту Закону про 

внесення змін до Конституції України 

щодо децентралізації влади». 

І,ІІ півріччя 2020 року 

Заклади загальної середньої 

освіти  району 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 

33. Проведення відкритої кафедри 

«Вивчення і обмін досвідом з іншими 

областями України з питань 

децентралізації влади та утворення 

об’єднаних територіальних громад» 

Липень 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 7 

 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

34. Спілкування «Розвиток місцевими 

громадами туристичних маршрутів – 

крок до політкультурності» 

Серпень 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 13 

 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 

35. «Громада обговорює...» - громадське 

обговорення на тему: «Діяльність 

бібліотек ЦБС Солом’янського району 

м.Києва в реалізації цілей і завдань 

сталого розвитку»  

 

15 вересня 2020 року 

ЦРБ імені Ф.Достоєвського 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

36. Збори колективу з питань 

децентралізації 

17 вересня 2020 року 

просп. Повітрофлотський, 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

37. Перегляди періодичних видань, 

інтернет-ресурсів: «Активна участь 

громади - основа ефективного 

місцевого самоврядування» 

Останній тиждень вересня 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 



38. Децентралізація: передача повноважень 

органів виконавчої влади органам 

місцевого самоврядування та їх 

розмежування між рівнями і органами 

за принципом субсидіарності. 

IV квартал 2020 року  

Заклад загальної середньої 

освіти № 166  

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

39. Класні години «Ефективність 

енергозбереження в умовах 

децентралізації» 

Жовтень 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 13 

 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 

40. Проведення круглого столу з 

педагогами - організаторами та 

керівниками гуртків на тему: 

«Формування та реалізація державної 

молодіжної політики в Україні в умовах 

децентралізації» 

05 жовтня 2020 року 

Підлітковий клуб «Гармонія» 

вул. Єреванська, 3 

 

Відділ молоді та спорту Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Кустова І. В) 

41. «Громада обговорює...» - громадські 

слухання на тему: «Реалізація стратегії 

державної політики з питань здорового 

та активного довголіття населення в 

бібліотеках ЦБС Солом’янського 

району м. Києва»  

6 жовтня 2020 року 

Бібліотека імені М. Реріха 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

 

42. Тематичні виставки, інформаційні 

викладки: «Децентралізація державного 

управління в Україні» 

Жовтень 2020 року 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

 

 



43. Круглий стіл з керівниками 

підприємств споживчого ринку щодо 

впровадження механізму 

децентралізації в Україні. 

Жовтень 2020 року 

просп. Повітрофлотський, 41 

 

Відділу торгівлі та споживчого ринку 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Ткач І. В) 

 

 

44. Експрес-викладки: «Реформа 

децентралізації - умови для розвитку 

громад» 

Другий тиждень, листопада 

Бібліотеки для дорослих 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

45. Інформування, консультації: 

«Децентралізація: як? куди? і що 

робити?»; 

«Права громади, її вплив на розвиток 

району»; 

«Активність і відповідальність громад, 

демократія участі – умова ефективної 

реформи децентралізації» 

Протягом 2020 року 

(щомісячно) 

відповідно до запитів, 

бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

46. Диспут для старшокласників 

«Успішний досвід перших: 

Децентралізація – ключ до успіху 

країни» (на прикладі Новопсковської 

територіальної громади, Луганської 

області) 

Грудень 2020 року 

Заклад загальної середньої 

освіти № 13 

м. Києва 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

47. Перегляди періодичних видань, 

інтернет-ресурсів: «Активна участь 

громади - основа ефективного 

місцевого самоврядування» 

Другий тиждень грудня 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 



48. Цикл днів інформування: 

«Децентралізація. Переваги нового 

устрою» 

3-я середа останнього місяця 

кварталу  

Бібліотеки для дорослих 

(18.03.2020) 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

49. Аналітичні огляди, підбір літератури, 

фактографічна інформація: 

Інформаційно-бібліографічне 

обслуговування муніципальних 

службовців 

Протягом 2020 року, 

відповідно до запитів 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

50. Співпраця з Правобережним Київським 

місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги: «Об’єднана громада – нові 

можливості» 

Протягом 2020 року 

ЦРБ імені Ф.Достоєвського 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

 

51. Інформаційне забезпечення блогу 

«Солом’янка-ПДГ»: Пункт доступу 

громадян до інформації органів 

державної влади 

По мірі надходження 

інформації, в середньому 2 

публікації на тиждень 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

 

52. Доступ до систем локальних 

інформаційних мереж та сегментів 

глобальної інформаційної мережі, до 

Кабінету електронних ресурсів через 

блог «Солом’янка-ПДГ»: «Е-

урядування» 

24/7 

ЦРБ імені Ф.Достоєвського 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 



53. «Роз’яснення про  переваги  і 

перспективи, які відкриваються у 

зв’язку з децентралізацією влади в 

Україні» 

15 вересня 2020 року 

вул. Гарматна,36. 

 

Відділ охорони здоров’я Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Яхнівська Т. П.) 

 

54. «Роз’яснення впровадження механізму 

децентралізації в Україні» 

18 вересня 2020 року 

вул. Солом’яська, 17 

Відділ охорони здоров’я Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Яхнівська Т. П.) 

 

55. «Роз’яснення напрямів впровадження 

механізму децентралізації в Україні» 

05 жовтня 2020 року 

вул. Гарматна, 36 

 (хол 2-го поверху) 

Відділ охорони здоров’я Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Яхнівська Т. П.) 

 

56. Збори колективу з питань 

децентралізації 

10 грудня 2020 року 

просп. Повітрофлотський, 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

 

57. Висвітлення інформаційно-

просвітницьких матеріалів на 

офіційному сайті Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

 

Протягом 2020 року 

 

Відділ з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Кушніренко П. А.) 

 

 

 


