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№ Дата проведення, 

назва  заходу 

Зміст заходу Відповідальний 

за підготовку та 

проведення 

Місце проведення  

1. Січень  

Засідання  Президії 

Ради директорів 

Про головні завдання розвитку економіки м. Києва 

відповідно до Підпрограма  2. Міська цільова програма 

сприяння розвитку промисловості на 2019–2022 роки. 

Комплексної міської цільової програми сприяння 

розвитку підприємництва, промисловості та споживчого 

ринку на 2019–2022 роки 

 

Обговорення проекту Генерального плану розвитку м. 

Києва та його приміської зони до 2025 року 

Осадчий О.В., 

члени  Ради 

директорів 

Київська ТПП 

м. Київ, 

вул. Б. 

Хмельницького, 

55 

2. Лютий 

Засідання Президії 

Ради директорів 

Про поєднання зусиль промисловості та науки в 

реалізації наукових проектів Національної академії наук 

України, які можуть бути впроваджені на промислових 

підприємствах та  у міському господарстві  (Відділення 

механіки та відділення економіки).  

 

 

Осадчий О.В. 

члени Президії 

Ради 

директорів 

Конференц-зал 

НАН України 

вул. 

Володимирська, 

55. 

3. Березень 

Засідання Президії 

Ради директорів 

 

Про результати  роботи промислового комплексу 

м. Києва  за 2019 рік та завдання щодо стабілізації роботи 

промислового комплексу на 2020 рік 

 

Осадчий О.В., 

члени Президії 

Ради 

директорів 

ПрАТ "Київський 

маргариновий 

завод", 

м. Київ, пр. 



Про участь промислових підприємств у виставці –

презентації промислової продукції київських виробників  

”Зроблено в Києві” за галузевим принципом. 

 

Науки, 3  

4. Квітень 

Засідання   

Президії Ради 

директорів 

 

Стратегія подальшого реформування сфери управління 

державною власністю та поводження з державними 

підприємствами, які знаходяться  у підпорядкуванні 

центральних органів влади. 

 

Осадчий О.В. 

члени  Ради 

директорів, 

 

м. Київ, вул. 

Грушевського 

12/2 

5. Травень 

Засідання  

Президії Ради 

директорів 

Про організацію проведення конкурсу “Столичний 

стандарт якості” 

 

 

Осадчий О.В., 

члени  Ради 

директорів 

Київська ТПП 

м. Київ, 

вул. Б. 

Хмельницького, 

55 

6. Червень 

Засідання Ради 

директорів 

 

Урочисте засідання Ради директорів підприємств,   

установ    та організацій м. Києва присвячене Дню 

працівників текстильної та легкої промисловості 

України за участю керівництва  Київської міської 

державної адміністрації, ДК “Укроборонпром”, 

Державного космічного агентства України, Українського 

союзу промисловців і підприємців,  Київської торгово-

промислової палати 

 

Виставка – презентація промислової продукції київських 

виробників “Зроблено в Києві” 

Осадчий О.В., 

члени  Ради 

директорів 

 

Колонна зала 

Київської міської 

ради,  

вул. Хрещатик, 

36 

 

 

 

 

Міжнародний 

виставковий 

центр  

Броварський 

проспект, 15 

 

7. 

 

 

 

Липень 

Засідання  

Президії Ради 

директорів 

Про налагодження конструктивного діалогу соціальних 

партнерів в рамках співпраці з Фондом соціального 

страхування 

Осадчий О.В. 

члени  Президії 

Ради 

директорів 

Деснянська РДА                                     

м.Київ, просп. 

Маяковського, 29                           



8. Вересень 

Засідання Ради 

директорів 

Урочисте засідання Ради директорів підприємств,   

установ    та організацій м. Києва присвячене Дню 

машинобудівника за участю керівництва  Київської 

міської державної адміністрації, ДК “Укроборонпром”, 

Державного космічного агентства України, Українського 

союзу промисловців і підприємців,  Київської торгово-

промислової палати  

 

Осадчий О.В. 

члени  Ради 

директорів 

 

Колонна зала 

Київської міської 

ради,  

вул. Хрещатик, 

36 

 

9. Жовтень 

Засідання Ради 

директорів 

Про розробку проекту Стратегії розвитку міста Києва до 

2035 року і Плану заходів з її реалізації  

 

Урочисте засідання Ради директорів підприємств,   

установ    та організацій м. Києва присвячене Дню 

працівників харчової промисловості України 

Осадчий О.В., 

члени  Ради 

директорів 

ДП"Київприлад" 

м. Київ,  

вул. Гарматна, 2 

10. Листопад 

Засідання  

Ради директорів  

 

Практична реалізація інвестиційних та інноваційних  

проектів розроблених промисловими підприємствами  м. 

Києва 

 

Осадчий О.В. 

члени  Президії 

Ради 

директорів 

м. Київ,  

КМДА, 

вул. Хрещатик, 

36 

11. Грудень 

Засідання  

Президії Ради 

директорів 

Про проведену роботу Ради директорів підприємств, 

установ та організацій м. Києва та районних Рад 

директорів у 2020 році (звіти голів районних рад 

директорів) та планування подальшої роботи на 2021 рік. 

Осадчий О.В., 

члени  Президії 

Ради 

директорів 

 

ПАТ  "Меридіан" 

м. Київ, бульвар 

Лепсе, 8 

 

 

                                   

 

Голова Ради директорів підприємств, 

установ та організацій м. Києва                                                                                                             О.Осадчий                          

 

 


