
План заходів 

щодо реалізації у Солом’янському районі Національної стратегії  

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні протягом 2018 року 
 

№ 

пп 

Найменування Строк 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Співвиконавці від 

ОГС (у разі 

необхідності) 

 

Очікувані результати 

1. «Європейська інформація». Пункт 

доступу громадян до органів 

державної влади та європейської 

інформації   

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

 

 Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

2. «Інклюзивна література для всіх» 

семінар-практикум для 

співробітників бібліотек, 

вихователів шкіл-інтернатів, які 

працюють з інклюзивним 

середовищем 

 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

бібліотеки району 

Видавничий центр 

12 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

3. «Школа активного громадянина»  

 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

Четвертий 

Київський  місцевий 

центр з надання 

безоплатної 

вторинної правової, 

«Ла Страда-

Україна», 

Міжнародна 

організація з 

міграції (МОМ) 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 



4. Просвітницькі заходи на тему: 

«Об’єднані   люди – об’єднаний 

світ» 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

бібліотеки району 

ГО «Київська 

вірменська 

громада», 

Товариство дружби 

«Україна – 

Болгарія», ГО 

«Африканська Рада 

в Україні» 

 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

5. «Громада обговорює...» - 

громадські слухання в бібліотеках; 

участь громадськості в місцевому 

самоврядуванні 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського, 

БСЧ імені Лермонтова, 

бібліотека «Солом’янська» 

 

Громадські 

активісти, 

громадянська 

мережа «Опора» 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

6. «Алгоритм самопізнання і 

самовдосконалення» -  тренінги, 

семінари, лекторії 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

бібліотека імені М. Реріха, 

бібліотека імені М. Бажана 

 

ГО «Культура і 

життя» 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

7. Залучення до бібліотечних заходів 

лідерів громадської думки задля 

підтримки суспільного діалогу 

громадян навколо солідарного 

бачення майбутнього 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

всі бібліотеки району 

Громадські 

активісти 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 



8. «Ресурси міста користувачам 

бібліотек» - програма залучення і 

використання інформаційних 

культурно-мистецьких ресурсів 

міста в бібліотечному 

обслуговуванні громади, розвитку 

та покращення якості життя 

мешканців району   

 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

всі бібліотеки району 

Музеї, культурно-

інформаційні 

організації, 

видавництва, Спілка 

письменників 

України 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

9. «Солом’янка-ПДГ»: Пункт доступу 

громадян до інформації органів 

державної влади, який спрямований 

на підвищення громадянської освіти 

населення 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

ЦРБ імені Ф. Достоєвського 

 

 Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

10. «Війна ближче, ніж здається» - 

партнерський проект із СІМІК - 

стимулювання соціальної 

солідарності, протистояння агресії 

засобами культурного 

продукування 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

всі бібліотеки 

Міжнародна 

поліцейська 

автокорпорація 

України, 

Управління 

цивільно-

військового 

співробітництва 

Збройних Сил 

України (м. Київ) 

 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

11. «Геном українця!» - заходи, що 

формують національну  

ідентичність 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

Громадські 

активісти, культурні 

діячі, творчі особи, 

ветеранські 

організації, 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 



всі бібліотеки бібліотечні 

волонтери 

 

12. «Друга зміна» - організація 

змістовного дозвілля школярів 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

всі бібліотеки району 

 

Спілка 

письменників 

України, Творче 

об’єднання дитячих 

авторів КО СПУ 

 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

13. «Взаємо – дія » - бібліотеки, як 

комунікативний майданчик для 

зустрічей з представниками 

громадських організацій 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

всі бібліотеки району 

 

Громадські 

активісти, 

бібліотечні 

волонтери 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

14. «Соціальні служби і бібліотеки 

громаді» - взаємодія бібліотек з 

соціальними службами району для 

організації бібліотечного 

обслуговування патронатних 

категорій мешканців району 

 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

всі бібліотеки району 

Громадські 

активісти, 

бібліотечні 

волонтери 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

15. «Правові підказки на щодень» - 

інформаційні дайджести, інформ-

досьє, інфотеки 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

всі бібліотеки району 

 

Громадські 

активісти 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

16. «В перші руки» - надання Протягом Управління культури, Четвертий київський  Підвищення рівня 



оперативної інформації з метою 

вирішення соціально-побутових 

потреб користувачів (консультації 

спеціалістів):  

«ОСББ - інструмент самоорганізації 

населення, який формує суспільство 

майбутнього»; «Попередження та 

протидія насильству в сім’ї»; 

«ОСББ як механізм залучення 

коштів на термомодернізацію 

будинків»; «Що треба знати молоді 

при працевлаштуванні» (юридичні 

аспекти); «Інститут конституційної 

скарги: теоретичні та практичні 

проблеми запровадження і 

функціонування в Україні»   

року туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

бібліотеки для дорослих 

місцевий центр з 

надання безоплатної 

вторинної правової, 

«Ла Страда-

Україна», 

Міжнародна 

організація з 

міграції 

ГО «Трудові 

ініціативи», 

Громадські 

активісти, 

Асоціація 

Українських 

правників,ГО 

«Молодіжна 

альтернатива» 

 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

17. Проект «Молодь&Поліція. Основи 

взаємодії»  - підвищення рівня 

правової освіти та свідомості серед 

молоді шляхом проведення 

навчально-практичних заходів та 

розповсюдження інформаційно-

просвітницьких матеріалів 

Протягом 

року 

Управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

всі бібліотеки району 

Асоціація 

українських 

моніторів 

дотримання прав 

людини в діяльності 

правоохоронних 

органів (Асоціація 

УМДПЛ), 

Управління 

патрульної поліції 

м. Києва 

 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

18. Громадські слухання на  теми: 

 «Сутність та причини поширення 

Протягом 

року 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

Мешканці району Підвищення рівня 

обізнаності населення з 



торгівлі людьми. Боротьба з 

торгівлею людьми на 

національному та міжнародному 

рівні»; «Особливості формування 

європейської  стратегії зайнятості 

молоді. Покращення освіти та 

трудової мобільності   молодих 

людей»; «Фізична культура та спорт 

у сучасному суспільстві»;  

«Гендерна політика в Україні, її 

вплив на соціальні, культурні та 

державотворчі процеси. Вплив 

суспільних цінностей на сімейне 

насильство і розподіл влади в 

родині»  

 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

громадські активісти 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

19.  Тематичні заходи зі студентами 

(учнями) вищих навчальних 

закладів  I-IV рівня акредитації та 

професійно – технічних навчальних 

закладів, а саме: години 

спілкування, інформаційно-

пізнавальні години, круглі столи,  

тематичні бесіди, бесіди–діалоги, 

години відкритих думок, години 

пізнання, виховні бесіди, тематичні 

зустрічі, інтерактивні  лекції  

 

Протягом 

року 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

Міжнародний жіночий 

правозахисний центр «Ла 

Страда – Україна», 

Товариство Червоний Хрест, 

молодіжні громадські  

організації 

Вищі навчальні 

заклади  I-IV рівня 

акредитації та 

професійно – 

технічні навчальні 

заклади 

Підвищення рівня 

обізнаності студентської 

молоді з питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

 

 

20. Проект «Молодь&Поліція. Основи 

взаємодії»  - підвищення рівня 

правової освіти та свідомості серед 

молоді шляхом проведення 

Протягом 

року 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

Вищі навчальні 

заклади  I-IV рівня 

акредитації та 

професійно-технічні 

Підвищення рівня 

обізнаності студентської 

молоді з питань розвитку 

громадянського 



навчально-практичних заходів та 

розповсюдження інформаційно-

просвітницьких матеріалів 

Асоціація українських 

моніторів дотримання прав 

людини в діяльності 

правоохоронних органів 

(Асоціація УМДПЛ), 

Управління патрульної 

поліції м. Києва 

 

навчальні заклади суспільства 

 

21. Наради з педагогами-

організаторами та керівниками 

гуртків об’єднання підліткових 

клубів за місцем проживання 

«Либідь» 

Протягом 

року 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

батьківські комітети 

 

ОПК «Либідь» Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

22. Здійснення координаційної роботи з 

Громадською радою при 

Солом’янській районній у місті 

Києві державній адміністрації  

Протягом 

року 

Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю 

Солом’янської 

райдержадміністрації 

 Налагодження механізму 

взаємодії між 

Громадською радою, 

мешканцями,структурними 

підрозділами 

Солом’янської 

райдержадміністрації 

 

23. Координація проведення 

консультацій з громадськістю з 

питань життєдіяльності району 

Протягом 

року 

Відділ з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 

громадськістю, структурні 

підрозділи  Солом’янської 

райдержадміністрації 

 

 Налагодження взаємодії 

між Солом’янською 

райдержадміністрацією та 

громадськістю 

24. Години спілкування, бесіди на 

теми: «Відповідальність за 

правопорушення» 6-8 класи (сзш   

№ 12), «Закон. Права. Обов’язки», 

Протягом  

2017 - 2018 

навчального 

року 

Управління освіти 

Солом'янської 

райдержадміністрації 

Учнівська молодь 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Підвищення рівня 

обізнаності учнівської 

молоді з питань розвитку 

громадянського 



«Я маю не тільки права, а й 

обов’язки» (КСЛІ), «Права і 

свободи  людини – найвища 

цінність» з нагоди проголошення 

Загальної декларації прав людини, 

«В країну прав»,  «Дитина під 

парасолькою прав», «Конвенція 

ООН про права дитини», «З 

Конституцією на ти» (сш № 71), 

«Сократівська бесіда!, «Соціальні 

реформи в Україні і моє майбутнє» 

(про проведення пенсійної, трудової 

та податкової реформи, як вимоги 

вступу до ЄС) (сш № 7), «На шляху 

до європейських правових 

стандартів» (сш № 149), «Шануй 

себе, шануватимуть й люди тебе», 

«Мої обов’язки», «Немає прав без 

обов’язків»,  «Твої обов’язки за 

Конституцією України» (сш № 52), 

«В країну прав» (сзш № 121, 

ТЛНТУУ «КПІ»), «Сторінками 

Загальної декларації прав людини» 

(сзш № 221),  «Перше й останнє 

знайомство з Кримінальним 

кодексом України» (сш № 187), 

«Знайомство з Конституцією 

України», «Шлях до Європи», «Які 

це – європейські цінності» (гімназія 

№ 177), «В країну прав» (сш                

№ 115), «Твої норми поведінки» 

(сзш № 54), «Найвища  моральна 

суспільства 

 



цінність - людська гідність» (сзш  

№ 26), «Чи порушуються права 

людини в Україні» (сзш № 174), 

«Особиста безпека» (сзш № 229), 

«Ми і право» (сш № 159), «Закони й 

правоохоронні органи» (сзш           

№ 166), «Великі права маленької 

дитини» (сш № 64), «Права людини 

починаються з прав дитини», 

«Закон – найвища сила»  (гімназія 

№ 13), «Мої права і обов’язки в 

сім’ї,  школі, державі»  (сш 

«Грааль» № 43), «Права та 

обов’язки школяра»  (ліцей № 142), 

«Правова абетка» (сзш № 161) 

25. Конкурс учнівських рефератів, 

малюнків та стіннівок на правову 

тематику: спецвипуск  шкільної  

газети «Юридичні поради читачам» 

(сзш № 12), «Я і мої права» (КСЛІ, 

ліцей № 142), «Що ми знаємо про 

свої права?» (сш № 71, сзш № 221), 

«Що ми знаємо про свої права»  (сш 

№ 115), «Я маю право…» (сзш № 54), 

«Наші права» (сш № 52),  «Я маю 

право на мирне життя» (сзш № 229), 

«Я хочу жити у правовій державі» 

(спеціалізована школа «Надія»), «Ні! 

Насильству над дітьми», «Коли вас 

затримала поліція» (сш № 159), «Світ 

без насильства очима дитини» 

(гімназія – інтернат № 13) 

Протягом  

2017 - 2018 

навчального 

року 

Управління освіти 

Солом'янської 

райдержадміністрації 

Учнівська молодь 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Підвищення рівня 

обізнаності учнівської 

молоді з питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

 



26. Загальношкільні лінійки, 

радіогазети, інформаційні дай-

джести: «Поради психолога: як 

спілкуватися з  «проблемним 

підлітком»  (АКЛ НАУ),   «Права     

дитини–майбутнє України» (сш     

№ 71, пш № 164), «Я – громадянин»  

(сш № 149),  «Знайомтесь - 

Конвенція ООН про права дитини» 

для учнів 1- 4 класів інформаційне 

повідомлення від членів правового 

гуртка «Школа права» (сш № 187),  

«Права дитини» ( ліцей № 144),  

правовий  бюлетень «Кримінальна 

відповідальність за хуліганство» 

(сзш № 60), усний журнал «Відомі 

правники України» (сзш № 174), 

фотовиставка «Я - громадянин 

України» (сзш № 229),  радіогазета 

«Законодавче забезпечення прав 

людини»  (сш № 159), 

«Калейдоскоп»  з рубрикою  

«Права, мораль, звичаї» (ТЛ НТУУ 

«КПІ»), соціологічне опитування 

«Чи знаю я свої права та 

обов’язки?»  (ліцей № 142) 

 

Протягом  

2017 - 2018 

навчального 

року 

Управління освіти 

Солом'янської 

райдержадміністрації 

Учнівська молодь 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Підвищення рівня 

обізнаності учнівської 

молоді з питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

 

27. Зустрічі з працівниками 

юриспруденції, правоохоронних 

органів  (сзш № 12, сш № 7, сш      

№ 52, сзш № 54, сш № 159, сш       

№ 64, сзш № 221, сзш № 69), 

Протягом  

2017 – 2018 

навчального 

року 

Управління освіти 

Солом’янської 

райдержадміністрації 

Учнівська молодь 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Підвищення рівня 

обізнаності учнівської 

молоді з питань розвитку 

громадянського 

суспільства 



зустріч з учасником АТО 

Тодосієнко О.І. «На захисті прав 

людини» ( сзш № 26), зустріч з 

юристом «Підліток і закон» 8-10 

класи  (сзш № 229), зустріч з 

шкільним офіцером 

«Адміністративна і кримінальна 

відповідальність неповнолітніх» 

(спеціалізована школа «Надія»), сзш 

№ 161, зустріч з лейтенантом 

поліції  Хижняковою А.О. «Право. 

Запитання та відповіді» (сзш № 69) 

 

 

28. Конференції, круглі столи, диспути, 

тренінги: «Актуальність освіти в 

Україні», 9-11класи (сзш № 12), 

«Профілактика негативних явищ в 

молодіжному середовищі» (АКЛ), 

«Знаємо та реалізуємо власне 

право» (сш № 173), «Кримінальне 

право та відповідальність за окремі 

види злочинів» (сш № 7), «Підлітки 

мають знати свої права» (сш № 7), 

«Шляхи розбудови правової 

держави» (сш  № 149), «Бачити зло і 

мовчати – вчиняти злочин» (сш     

№ 187), «Мир і дружба – не дива, 

або знай свої права» ( сш № 187), 

«Я і закон» (ліцей № 144), «Сучасне 

податкове законодавство» (сш       

№ 52), обговорення серед учнів 11 

класів «Соціальні реформи в 

Протягом  

2017 – 2018 

навчального 

року 

Управління освіти 

Солом’янської 

райдержадміністрації 

Учнівська молодь 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Підвищення рівня 

обізнаності учнівської 

молоді з питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

 



Україні і моє майбутнє»  (про  

проведення пенсійної, трудової та 

податкової реформи, як вимоги 

вступу до ЄС) в проекті підняття 

правової освіти та культури 

громадян України (сзш № 60), 

«Права та обов’язки учнів» (сзш    

№ 26), тренінг «Підлітки мають 

знати свої права» (сзш № 166), 

«Права очима дітей» 

(ТЛНТУУ»КПІ»), «Навіщо людям 

потрібні закони»  (сш № 64), 

конференція «Діти. Злочин.  

Покарання»  (сш № 64), «Права 

людини в історії України» (гімназія- 

інт. № 13), «Ти людина, 

громадянин, отже маєш права» (сзш 

№ 161), «Усі ми різні, але рівні» 

(сзш № 69) 

 

29. Правові брейн–ринги, інтелектуальні 

ігри, вікторини: «Кращий 

правознавець»  (Навчально-науковий 

Юридичний інститут НАУ), (АКЛ),  

«Права і обов’язки школяра»  (сш    

№ 173, № 174), «Діти. Злочин. 

Покарання» (КСЛІ),  «Час феміди» 

(сш № 7), «Знавці права» (сш № 187), 

«Права очима дітей» (сш № 115,  

сзш № 221, ЮЛ), «Кращий 

правознавець школи» (сзш № 54), «Я 

- громадянин» (сзш № 229), «Чи 

Протягом  

2017 – 2018 

навчального 

року 

Управління освіти 

Солом’янської 

райдержадміністрації 

Учнівська молодь 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Підвищення рівня 

обізнаності студентської та 

учнівської молоді з питань 

розвитку громадянського 

суспільства 

 



обізнаний ти з Конвенцією ООН про 

права дитини?»  (сш № 159), 

«Юридичний футбол» (сзш № 166), 

«Права та обов’язки громадянина 

України» (ТЛ НТУУ «КПІ»), «Всі 

різні – всі рівні», (сш «Грааль» № 

43), імітаційна гра «Законодавчий 

процес», «Корупція. Шляхи її 

подолання» (сзш № 69); книжкові 

виставки, виставки презентацій, 

видань про права людини та 

літератури правового змісту в 

шкільних бібліотеках  (усі 

загальноосвітні навчальні заклади) 

 

30. Батьківські збори, лекторії: «Права 

учнів, батьків і вчителів» (за 

матеріалами нового Закону про 

освіту) (сзш № 12),  «Закон і 

підліток» (КСЛІ),  анкета з правового 

виховання для батьків "Мати сім’ю – 

право кожної дитини» (сш № 52), 

«Навички вирішення конфліктів для 

підлітків» (сш № 64) 

 

Протягом  

2017 – 2018 

навчального 

року 

Управління освіти 

Солом’янської 

райдержадміністрації 

Батьки та учнівська 

молодь 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

 

31. Засідання юридичної вітальні на базі 

правового гуртка «Феміда»  

на тему: «Закон обов’язковий для 

всіх» (сзш № 54),  квест: «Історія ідеї 

про права людини», «Правовий 

зв'язок між особою і державою – це 

громадянство» (сзш № 26), 

Протягом  

2017 – 2018 

навчального 

року 

Управління освіти 

Солом’янської 

райдержадміністрації 

Батьки та учнівська 

молодь 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з 

питань розвитку 

громадянського 

суспільства 

 

http://lyceum.net.ua/dlya-batkiv-ta-uchniv/parental-lectures/1245-navichki-virshennya-konflktv-dlya-pdltkv.html
http://lyceum.net.ua/dlya-batkiv-ta-uchniv/parental-lectures/1245-navichki-virshennya-konflktv-dlya-pdltkv.html


«Сторінками Деклараціїї з прав 

людини» ( сзш № 174) 

 

32. Співпраця з волонтерськими 

організаціями та благодійними 

фондами. Проведення благодійних 

акцій на підтримку українських 

військових; участь у підтримці 

благодійних проектів «Новий рік  

без самотності», «Солдату на добру 

згадку», «Великодня радість» 
 

Протягом  

2017 – 2018 

навчального 

року 

Управління освіти 

Солом’янської 

райдержадміністрації, 

заклади освіти 

Солом'янського району 

Лідери учнівського 

самоврядування 

Налагодження взаємодії 

між Солом’янською 

райдержадміністрацією та 

громадськістю 

 

 

 

 


