
                                                                                                                                                                                
 

 
 

 
План заходів 

щодо впровадження механізму децентралізації в Солом’янському районі міста Києва у 2021 році 

 
№ Найменування заходу Час і місце проведення Відповідальні 

1. Розгляд питання «Децентралізація 

влади в Україні та світі» на методичних 
об'єднаннях 

Січень 2021 року 

Заклади загальної середньої 
освіти 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 

2. Тематичні виставки, інформаційні 
викладки: «Децентралізація державного 

управління в Україні» 

Лютий 2021 року 
Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

3. Розгляд питання «Децентралізація 
влади в Україні та світі» на методичних 

об'єднаннях 

Лютий 2021 року 
Заклади загальної середньої 

освіти 

Управління освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Ужицький В. Б.) 

4. Проведення семінару з педагогами – 

організаторами та керівниками гуртків 
на тему: «Децентралізація влади                    

в Україні,  як чинник посилення 
демократії та підвищення її 

стабільності» 

18 лютого 2021 року 

Підлітковий клуб «Гармонія», 
вул. Єреванська, 3 

Управління молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

(Кустова І. В.) 

5. Проведення бесід-діалогів з 
гуртківцями підліткових клубів на 

тему: «Що таке децентралізація, у 
питаннях і відповідях» 

19 лютого 2021 року 
Усі підліткові клуби за місцем 

проживання 

Управління молоді та спорту 
Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
(Кустова І. В.) 



6. Проведення роз’яснювальної роботи 
серед учнів старших класів, у рамках 
вивчення окремих навчальних 

предметів, щодо децентралізації 
державної влади в Україні 

Березень 2021 року 
Заклади загальної середньої 
освіти 

Управління освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 

7. «Громада обговорює» – публічна 
дискусія на тему: «Бібліотека і 
бібліотекар: відповідність вимогам 

громади» 

30 березня 2021 року 
Бібліотека імені І. Світличного 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

8. День інформування: «Форми прямого 
народовладдя» 

Березень 2021 року 
Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

9. Перегляди періодичних видань, 

інтернет-ресурсів: «Ефективне місцеве 
самоврядування на новій 

територіальній основі»  

22 - 26 березня 2021 року  

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

10. Збори колективу з питань 
децентралізації  

 

18 березня 2020 року 
просп. Повітрофлотський, 40 

Управління соціального захисту 
населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 
(Лактіонова Т. Ю.) 

11. Круглий стіл з питань децентралізації 

влади в Україні 

Квітень 2021 року 

Заклади загальної середньої 
освіти та заклади позашкільної 

освіти 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 

12. Проведення  наради з педагогами-
організаторами та керівниками гуртків 
на тему: «Проблеми та перспективи 

децентралізації в Україні» 

20 квітня 2021 року 
Підлітковий клуб «Гармонія», 
вул. Єреванська, 3 

Управління молоді та спорту 
Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

(Кустова І. В.) 



13. Виховні та класні години для 
старшокласників: «Що означає 
децентралізація влади», «Переваги та 

перспективи децентралізації влади» 

Квітень 2021 року 
Заклади загальної середньої 
освіти та заклади позашкільної 

освіти 

Управління освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 

14. Розгляд питання «Децентралізація 
влади в Україні та світі» на 

педагогічних радах 

Травень 2021 року 
Заклади загальної середньої 

освіти та заклади позашкільної 
освіти 

Управління освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Ужицький В. Б.) 

15. Експрес-викладки, дні інформування: 

«Розвиток громад та територій 
України» 

03 - 07 травня 2021 року 

Бібліотеки для дорослих 

Управління культури Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

16. Підтримка Громадських проектів, 
співорганізація громади: «Зроби Київ 

кращим!» 

Травень 2021 року 
Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

17. Розгляд  питання «Децентралізація 

влади в Україні та світі» на 
педагогічних радах 

Червень 2021 року 

Заклади загальної середньої 
освіти та заклади позашкільної 

освіти 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 

18. Збори колективу з питань 
децентралізації  
 

17 червня 2021 року 
просп. Повітрофлотський, 40 

Управління соціального захисту 
населення Солом’янської районної            
в місті Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

19. Перегляди періодичних видань, 
інтернет-ресурсів: «Ефективне місцеве 

самоврядування на новій 
територіальній основі»  

28 - 30 червня 2021 року  
Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 



20. Підтримка громадських проєктів, 
співорганізація громади: «Зроби Київ 
кращим!» 

Червень 2021 року 
Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

21. Круглий стіл за участю громадськості: 
«Децентралізація влади, переваги та 

перспективи» 

01 липня 2021 року 
КНП «ЦПМСД №2» 

Солом’янського району 
вул. Солом’янська, 17 

Відділ охорони здоров’я 
Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
(Яхнівська Т. П.) 

22. Круглий стіл за участю громадськості: 

«Децентралізація влади, у питаннях і 
відповідях» 

09 липня 2021 року 

КНП «ЦПМСД №2» 
Солом’янського району 

вул. Солом’янська, 17 

Відділ охорони здоров’я 

Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

(Яхнівська Т. П.) 

23. Поняття «територіальна громада». 
Можливості територіальних громад 

Вересень 2021 року 
Заклади загальної середньої 

освіти та заклади позашкільної 
освіти 

Управління освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Ужицький В. Б.) 

24. «Громада обговорює» – публічна 

дискусія на тему: «Політика 
Українського інституту книги щодо 

поповнення бібліотечних фондів»  

21 вересня 2021 року 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

Управління культури Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

25. Перегляди періодичних видань, 
інтернет-ресурсів: «Ефективне місцеве 
самоврядування на новій 

територіальній основі»  

27 - 30 вересня 2021 року  
Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

26. Збори колективу з питань 
децентралізації  

 

16 вересня 2021 року 
просп. Повітрофлотський, 40 

Управління соціального захисту 
населення Солом’янської районної            

в місті Києві державної адміністрації 
(Лактіонова Т. Ю.) 



27. Класні години «Децентралізація влади 
та реформа місцевого самоврядування» 
(9-11 класи) 

Жовтень 2021 року 
Заклади загальної середньої 
освіти 

Управління освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 

28. «Громада обговорює» – публічне 
обговорення на тему: «Доцільність 

перейменування бібліотек району: 
бібліотеки імені Ф. Достоєвського, 

бібліотеки імені М. Лермонтова та 
бібліотеки імені О. Новікова-Прибоя» 

26 жовтня 2021 року 
Бібліотека імені О. Новікова-

Прибоя 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

29. Експрес-викладки, дні інформування: 

«Розвиток громад та територій 
України» 

08 - 12 листопада 2021 року 

Бібліотеки для дорослих 

Управління культури Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

30. «Громада обговорює» – публічна 
дискусія на тему: «Внесок публічних 

бібліотек як виду креативної економіки 
у досягнення цілей сталого розвитку» 

23 листопада 2021 року 
ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

31. Проведення семінару  з  педагогами – 

організаторами та керівниками гуртків 
на тему: «Децентралізація влади та 

реінтеграція» 

07 жовтня 2021 року 

Підлітковий клуб «Гармонія», 
вул. Єреванська, 3 

Управління молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

(Кустова І. В.) 

32. Проведення бесід з гуртківцями 
підліткових клубів на тему: 

«Децентралізація влади – стратегія 
національного успіху» 

08 жовтня 2021 року 
Підліткові клуби «Старт»,      

вул. Антонова, 3; «Романтик»,          
вул. Антонова, 8; «Фаворит», 
вул. Антонова, 14; «Макстім», 

вул. Г. Севастополя, 9 А; 
«Надія», вул. Уманська, 31, 

корп.2; «Здоров’я»,                 
вул. М. Донця, 17/46; «Червоні 

Управління молоді та спорту 
Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
(Кустова І. В.) 
 



вітрила», вул. Сім’ї 
Ідзіковських, 37 А; «Лідер», 
вул. Волошина, 2 

33. Тематичні виставки, інформаційні 
викладки: «Децентралізація державного 

управління в Україні» 

Жовтень 2021 року 
Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

34. Круглий стіл: «Децентралізація: 

передача повноважень органів 
виконавчої влади органам місцевого 

самоврядування та їх розмежування 
між рівнями і органами» 

Листопад 2021 року 

Заклади загальної середньої 
освіти та заклади позашкільної 

освіти 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 

35. Спілкування «Ефективність 

енергозбереження в умовах 
децентралізації» 

Листопад 2021 року 

Заклади загальної середньої 
освіти та заклади позашкільної 

освіти 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 

36. Перегляди періодичних видань, 
інтернет-ресурсів: «Ефективне місцеве 

самоврядування на новій 
територіальній основі»  

06 - 10 грудня 2021 року  
Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

37. Збори колективу з питань 

децентралізації  
 

09 вересня 2021 року 

просп. Повітрофлотський, 40 

Управління соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

(Лактіонова Т. Ю.) 

38. Круглий стіл: «Децентралізація: 
передача повноважень органів 
виконавчої влади органам місцевого 

самоврядування та їх розмежування 
між рівнями і органами» 

Грудень 2021 року 
Заклади загальної середньої 
освіти та заклади позашкільної 

освіти 

Управління освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 



39. Спілкування «Ефективність 
енергозбереження в умовах 
децентралізації» 

Грудень 2021 року 
Заклади загальної середньої 
освіти та заклади позашкільної 

освіти 

Управління освіти Солом’янської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 

40. Збори колективу з питань 
децентралізації  

 

09 грудня 2021 року 
просп. Повітрофлотський, 40 

Управління соціального захисту 
населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 
(Лактіонова Т. Ю.) 

41. 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 Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

42. Інформаційне забезпечення блогу 
«Солом’янка-ПДГ»: доступ громадян 

до інформації органів державної влади: 
«Бібліотека як складова електронного 

діалогу громади і влади» 

Протягом 2021 року по мірі 
надходження інформації 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

43. Співпраця з Правобережним Київським 
місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової 
допомоги: «Об’єднана громада – нові 

можливості» 

Протягом 2021 року 
ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

44. Аналітичні огляди, підбір літератури, 
фактографічна інформація: 

«Інформаційно-бібліографічне 
обслуговування муніципальних 

службовців» 

Протягом 2021 року відповідно 
до запитів 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

45. Інформаційній колаж: «Зміни свій 
район» 

Протягом 2021 року 
Бібліотека імені В. Нестайка 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 



адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

46. Інформування, групові та індивідуальні 

консультації: «Нові повноваження та 
можливості громади» 

Протягом 2021 року відповідно 

до запитів користувачів 
Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

47. Інформування, групові та індивідуальні 
консультації: «Що передбачає 

реформа?» 

Протягом 2021 року відповідно 
до запитів користувачів 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

48. Інформування, групові та індивідуальні 

консультації: «Нова система 
адміністративно-територіального 

устрою» 

Протягом 2021 року відповідно 

до запитів користувачів 
Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Устинович Т. Л.) 

49. Інформування, групові та індивідуальні 
консультації: «Реформа децентралізації: 

мета і ключові результати» 

Протягом 2021 року відповідно 
до запитів користувачів 

Бібліотеки ЦБС 

Управління культури Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації 
(Устинович Т. Л.) 

50. Проведення виставок науково-

методичної літератури з питань 
децентралізації державної влади у 

шкільних бібліотеках організувати 

Протягом 2021 року 

Шкільні бібліотеки 

Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 
адміністрації 

(Ужицький В. Б.) 

51. Висвітлення інформаційно-

просвітницьких матеріалів на 
офіційному сайті Солом’янської 
районної в місті Києві державної 

адміністрації  

Протягом 2021 року 

 

Відділ з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю 
Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

(Кушніренко П. А.) 
 

 


