
                                                                                                                                                                                                                                                 

Затверджую 

Заступник голови Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

______________О. Горпинченко 

_______________ 2018 року 

 

План заходів 

щодо впровадження механізму децентралізації в Солом’янському районі міста Києва у 2018 році 

 

№ Найменування заходу Час і місце проведення Відповідальні 

1. Розгляд питання «Децентралізація 

влади в Україні та світі» на методичних 

об’єднаннях  

Лютий 2018 року 

Загальноосвітні навчальні 

заклади 

Управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Кухарєва Н. І.) 

2. Нарада з керівниками штабів 

цивільного захисту підприємств на 

тему: «Відмінність понять 

«децентралізація» та «федералізація» та 

неприйнятність для України 

федерального державного устрою» 

Лютий 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної 

адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ з питань надзвичайних ситуації 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Ткач А. Г.) 

3. Збори колективу з питань 

децентралізації 

15 березня 2018 року 

просп. Повітрофлотський, 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

4. «Громада обговорює...» - громадські 

слухання  

Березень 2018 року 

Бібліотека імені П. Вершигори 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Устинович Т. Л.) 



5. Проведення роз’яснювальної роботи з 

питання децентралізації у рамках 

вивчення окремих навчальних 

предметів серед учнів старших класів  

Березень 2018 року 

Загальноосвітні навчальні 

заклади 

Управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Кухарєва Н. І.) 

6. Засідання за круглим столом з питання 

децентралізації 

16 квітня 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Служба у справах дітей 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Давиденко В. В.) 

7. Проведення семінару-тренінгу для 

викладачів на тему: «Переваги 

децентралізації в освіті. Особлива увага 

– інклюзивній освіті» 

20 квітня 2018 року 

ДВНЗ «Київський коледж 

транспортної інфраструктури» 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Кустова І. В.) 

Директор коледжу 

(Миленька С. В.) 

8. Проведення роз’яснювальної  роботи 

щодо впровадження механізму 

децентралізації в Україні  

 

25 квітня 2018 року 

просп. Космонавта Комарова, 3 

Комунальне некомерційне підприємство  

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1» Солом’янського району 

міста Києва 

(Сваток А. С.) 

9. Конференції, «круглі столи» з питань 

децентралізації. 

Виховні та класні години для 

старшокласників на теми: «Що означає 

децентралізація влади», «Переваги та 

перспективи децентралізації влади» 

 

 

Квітень 2018 року 

Загальноосвітні навчальні 

заклади 

Управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Кухарєва Н. І.) 



10. Засідання за круглим столом з питання 

децентралізації 

25 травня 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ з питань майна комунальної 

власності Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Бандура І. І.) 

11. VIII Міжнародна науково- практична 

конференція: «Правове регулювання 

суспільних відносин  в умовах 

демократизації української держави»  

Травень  2018 року 

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут імені  

Ігоря Сікорського» 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Кустова І. В.) 

Ректор вищого навчального закладу 

(Згуровський М. З.) 

12. Винесення на батьківські збори питання 

«Децентралізація передбачає 

самостійність» 

Травень 2018 року 

Загальноосвітні навчальні 

заклади 

Управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Кухарєва Н. І.) 

13. Нарада з керівниками штабів 

цивільного захисту підприємств 

Травень 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ з питань надзвичайних ситуації 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Ткач А. Г.) 

14. Збори колективу з питань 

децентралізації 

15 червня 2018 року Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

15. «Громада обговорює...» - громадські 

слухання  

Червень 2018 року 

Бібліотека імені М. Реріха 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Устинович Т. Л.) 



16. Розгляд на засіданнях педагогічних рад 

питання «Децентралізація влади в 

Україні та світі» 

Червень 2018 року 

Загальноосвітні навчальні 

заклади 

Управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Кухарєва Н. І.) 

17. Проведення роз’яснювальної роботи 

щодо впровадження механізму 

децентралізації в Україні 

18 липня 2018 року 

вул. Солом’янська, 17 

 

Комунальне некомерційне підприємство  

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2» 

Солом’янського району м. Києва 

(Шпильова В. М.) 

     18. Робоча нарада з представниками 

органів самоорганізації населення: 

«Переваги та перспективи 

децентралізації влади» 

Липень 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Степанченко Н. А.) 

   19. Круглий стіл з питання впровадження 

механізму децентралізації в Україні 

17 серпня 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ контролю 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Філіпович Р.О.) 

     20. Нарада з керівниками штабів 

цивільного захисту підприємств 

Серпень 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ з питань надзвичайних ситуації 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Ткач А. Г.) 

     21. Збори колективу з питань 

децентралізації 

17 вересня 2018 року 

Просп. Повітрофлотський, 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 



      

22. 

Проведення роз’яснювальної  роботи 

щодо впровадження механізму 

децентралізації в Україні 

19 вересня 2018 року 

вул. Гарматна, 36 

 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Консультаційно-діагностичний центр» 

Солом’янського району м. Києва 

(Зацеркляна В. А.) 

       

23. 

Круглий стіл на тему: «Про 

впровадження механізму 

децентралізації в Україні» 

Друга декада вересня 2018 

року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ торгівлі та споживчого ринку 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Ситник К. О.) 

                       

24. 

«Громада обговорює...» - громадські 

слухання  

Вересень 2018 року 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

  25. Робоча нарада з представниками 

органів самоорганізації населення: 

«Основні переваги впровадження 

політики децентралізації в Україні» 

Жовтень 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Степанченко Н. А.) 

           

26. 

Круглий стіл на тему: «Актуальність та 

об’єктивна необхідність проведення 

реформи децентралізації влади» 

Перша декада жовтня  

2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

 

 

Відділ торгівлі та споживчого ринку 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Ситник К. О.) 



     27. Нарада з керівниками штабів 

цивільного захисту підприємств 

Жовтень 2018 року 

приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ з питань надзвичайних ситуації 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Ткач А. Г.) 

28. Засідання за круглим столом з питання 

децентралізації 

19 листопада 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Служба у справах дітей 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Давиденко В. В). 

29. Методичний семінар на тему: «Закон 

України «Про засади державної 

регіональної політики». Формування та 

реалізація державної регіональної 

політики в місті Києві» 

20 листопада 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ ведення Державного реєстру 

виборців Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Бондар Г. В.) 

30. Засідання за круглим столом 23 листопада 2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ з питань майна комунальної 

власності Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Бандура І. І.) 

31. «Громада обговорює...» - громадські 

слухання  

Листопад 2018 року 

Бібліотека № 13 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

 

 

 



      

32. 

Розгляд на засіданнях профільних 

комітетів Громадської ради при 

Солом’янській районній в місті Києві 

державній адміністрації питання щодо 

проведення реформи децентралізації 

влади  та включення необхідних заходів 

в плани роботи 

Щоквартально 

протягом  2018 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Відділ з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Степанченко Н. А.) 

         

33. 

Збори колективу з питань 

децентралізації 

17 грудня 2018 року 

Просп. Повітрофлотський, 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної                  

в місті Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

     34. «В перші руки: інформаційно-

бібліографічне обслуговування 

муніципальних службовців» - 

дайджести, аналітичні огляди, підбір 

літератури, фактографічна інформація в 

режимі «запитання-відповідь»: 

«Реформа місцевого самоврядування. 

Децентралізація влади»; 

«Реформування освіти»; 

«Місцеве самоврядування як ключовий 

суб’єкт децентралізації» 

Протягом року 

Бібліотеки району 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

     35. Тематичні виховні години: «Процес 

впровадження децентралізації влади     

в Україні» 

Протягом навчального року 

Вищі навчальні заклади 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Кустова І. В.) 

 

 



     36. Виставки науково-методичної 

літератури з питань децентралізації 

державної влади 

Протягом навчального року 

Бібліотеки загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Кухарєва Н. І.) 

 

 

 

Виконуючий обов’язки начальника відділу  

з питань внутрішньої політики 

та зв’язків з громадськістю                                                                                                                                     Н. Степанченко 

 


