
                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

План заходів 

щодо впровадження механізму децентралізації у Солом’янському районі міста Києва у 2019 році 

 

№ Найменування заходу Час і місце проведення Відповідальні 

1. Розгляд питання: «Децентралізація 

влади в Україні та світі» на методичних 

об’єднаннях 

Лютий 2019 року 

Заклади загальної середньої 

освіти  

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(Рогова А. А.) 

2. «Децентралізація державного 

управління в Україні» - тематичні 

виставки, інформаційні викладки 

Лютий 2019 року 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

4. 

 

«Активна участь громади - основа 

ефективного місцевого 

самоврядування» - перегляди 

періодичних видань, інтернет-ресурсів 

Останній тиждень березня 

Бібліотеки ЦБС 

 

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 2019 року 

Заклади загальної середньої 

освіти 

Управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації 

(Рогова А. А.) 

6. Засідання за круглим столом з питання 

децентралізації 

15 квітня 2019 року 

Приміщення Солом’янської 

Служба у справах дітей та сім’ї 

Солом’янської районної в місті Києві 



районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

державної адміністрації 

(Давиденко В. В.) 

 

7. Конференції, «круглі столи» з питань 

децентралізації; виховні та класні години 

для старшокласників на теми: «Що означає 

децентралізація влади», «Переваги та 

перспективи децентралізації влади» 

Квітень 2019 року 

Заклади загальної середньої 

освіти 

 

Управління освіти 

Солом’янської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

(Рогова А.А.) 

8. «Як Ви ставитесь до впровадження 

реформи децентралізації?» - експрес-

опитування 

ІІ квартал 2019 року  

Бібліотеки для дорослих 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 (Устинович Т. Л.) 

10. «Реформа децентралізації - умови для 

розвитку громад» - експрес-викладки 

Другий тиждень травня Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 (Устинович Т. Л.) 

11. Збори колективу з питань 

децентралізації 

13 червня 2019 року 

просп. Повітрофлотський, 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної             

в місті Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

12. Розгляд на засіданнях педагогічних рад 

питання:  «Децентралізація влади           

в Україні та світі» 

Червень 2019 року 

Заклади загальної середньої 

освіти 

Управління освіти 

Солом’янської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

(Рогова А. А.) 

13. «Громада обговорює...» - публічні 2-й вівторок квітня Управління культури, туризму та охорони 



обговорення на теми: «Доцільність 

перейменування бібліотек району: 

бібліотеки імені Ф. Достоєвського, 

бібліотеки імені М. Лермонтова та 

бібліотеки імені О. Новікова-Прибоя» 

Бібліотека імені  

О. Новікова-Прибоя 

 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

14. «Зміни своє місто» - підтримка 

громадських проектів, співорганізація 

громади 

Червень 2019 року 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

15. Збори колективу управління освіти з 

питань децентралізації 

Серпень 2019 року 

Заклади загальної середньої  

освіти 

Управління світи 

Солом’янської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

(Рогова А. А.) 

16. Круглий стіл з питання впровадження 

механізму децентралізації в Україні 

Вересень 2019 

Заклади загальної середньої  

освіти 

Управління світи 

Солом’янської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

(Рогова А. А.) 

 

 

     17. «Громада обговорює...» - публічна 

дискусія на тему: «Напрямки розвитку 

бібліотек району. Розвиток професійної 

компетентності бібліотекарів»  

 

4-й вівторок вересня 2019 року 

Бібліотека «Солом’янська» 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

18. «Активна участь громади - основа Останній тиждень вересня Управління культури, туризму та охорони 



ефективного місцевого 

самоврядування» - перегляди 

періодичних видань, інтернет-ресурсів 

2019 року культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

19. «Зміни своє місто» - підтримка 

громадських проектів, співорганізація 

громади 

Вересень 2019 року 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

20. Збори колективу з питань 

децентралізації 

19 вересня 2019 року 

просп. Повітрофлотський, 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

       

21. 

Круглий стіл на тему: «Про 

впровадження механізму 

децентралізації в Україні та надання 

роз’яснень суспільству про переваги та 

перспективи, які відкриваються у 

зв’язку з децентралізацією влади» 

Жовтень 2019 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 

(Ткач І. В.) 

 

 

 

 

 

22. «Децентралізація державного 

управління в Україні» - тематичні 

виставки, інформаційні викладки 

Жовтень 2019 року 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

23. Тематичні виховні години: «Процес Листопад 2019 року Управління світи 



впровадження децентралізації влади      

в Україні» 

Заклади загальної середньої  

освіти 

Солом’янської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

(Рогова А. А.) 

24. Засідання за круглим столом з питання 

децентралізації 

18 листопада 2019 року 

Приміщення Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(просп. Повітрофлотський, 41) 

Служба у справах дітей та сім’ї 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Давиденко В. В.) 

 

25. Виставки науково-методичної 

літератури з питань децентралізації 

державної влади 

Протягом навчального  

2018 - 2019  року 

Бібліотеки закладів загальної 

середньої освіти 

Управління світи 

Солом’янської районної  

в місті Києві  

державної адміністрації 

(Рогова А. А.) 

26. «Громада обговорює...» - засідання 

круглого столу на тему: «Дієва 

бібліотека – успішна громада» 

1-й вівторок  

Листопада 2019 року 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (Устинович Т. Л.) 

 

 

 

27. «Реформа децентралізації - умови для 

розвитку громад» - експрес-викладки 

Другий тиждень          

листопада 2019 року 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

 



28. «Активна участь громади - основа 

ефективного місцевого 

самоврядування» - перегляди 

періодичних видань, інтернет-ресурсів 

Другий тиждень                

грудня 2019 року 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

29. Збори колективу з питань 

децентралізації 

19 грудня 2019 року 

просп. Повітрофлотський, 40 

Управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

30.  «Децентралізація. Переваги нового 

устрою» - цикл днів інформування 

3-я середа останнього місяця  

кожного кварталу 

 Бібліотеки для дорослих 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

31.  «Об’єднана громада – нові 

можливості» - Співпраця з Четвертим 

Київським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

Протягом року (2-й і 4-й четвер 

місяця 2019 року) 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

32. Інформаційне забезпечення блогу 

«Солом’янка-ПДГ»: Пункт доступу 

громадян до інформації органів 

державної влади 

Протягом 2019 року 

(щомісячно) 

 по мірі надходження 

інформації, в середньому 2 

публікації на тиждень 

 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

33. Інформаційно-бібліографічне 

обслуговування муніципальних 

службовців  - аналітичні огляди, підбір 

літератури, фактографічна інформація 

Протягом 2019 року 

(щомісячно) 

 відповідно до запитів, 

ЦРБ імені Ф.Достоєвського 

Управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 



державної адміністрації  

(Устинович Т. Л.) 

 

34.  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 2019 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.) 

 

35. Висвітлення інформаційно-

просвітницьких матеріалів на 

офіційному сайті Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

 

Протягом 2019 року 

 

Відділ з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(Степанченко Н. А.) 

 


