
Інформації щодо суспільних проблем та тем,  

висвітлення яких визначено пріоритетними на 2022 рік 

 

Інформація, 

визначена як 

соціальна ст.ст. 1, 12 

Закону України «Про 

рекламу», Порядком 

розміщення 

зовнішньої реклами в 

місті Києві від 

05.02.2019 №207 

Суспільні проблеми та теми, 

висвітлення яких визначено 

пріоритетними на 2022 рік 

Дані та документи, що підтверджують 

пріоритетність та ступінь важливості 

(рішення, накази, статистичні, соціологічні дані 

та ін.) 

Суб’єкт, яким окреслена 

проблема та її 

пріоритетність на 2022 рік  

Здоровий спосіб життя 

та охорона здоров’я 

Запобігання виникненню 

залежностей: наркоманія, 

ігроманія, надмірне споживання 

алкоголю, куріння, використання 

електронних сигарет серед 

підлітків 

Понад 50% 15–17-річних підлітків в Україні курили 

електронні сигарети. 7,5% пробували системи для 

нагрівання тютюну згідно із Глобальним 

опитуванням молоді щодо вживання тютюну (за 

підтримки ВООЗ, МОЗ). Київський міжнародний 

інститут соціології (КМІС) 10 по 20 лютого 2017 року, 

з 9 по 20 лютого 2019 року та з 28 січня по 20 лютого 

2020 року провів Всеукраїнське дослідження «Думки 

та погляди населення України (Омнібус)». 

Поширеність куріння електронних сигарет і 

тютюнових виробів електричного нагрівання (далі - 

ТВЕН) 2020 року у порівнянні з 2019 роком значно 

зросла. Серед чоловіків, які є теперішніми курцями 

сигарет, частка курців електронних сигарет за 

останній рік збільшилась з 3,9% до 6,4%, а серед 

жінок цей показник зріс  з 5,8% до 13,2% відповідно. 

Курців ТВЕНів між 2019 та 2020 роками також 

побільшало – серед чоловіків-курців з 1,5% до 6,1%, а 

серед жінок-курців – з 3,4% до 10,5%. 

За результатами дослідження ESPAD у 2921 р., 85,7% 

усіх опитаних підлітків упродовж свого життя 

вживали алкогольні напої принаймні один раз. 

Кількість тих, хто вживав алкоголь у своєму житті 

десять і більше разів — 46,3%, що складає майже 

половину опитаних. Відповідно до опитування 

Всеукраїнська рекламна 

коаліція та Біржа 

соціальної реклами 

 

Міністерство внутрішніх 

справ України та органи 

системи МВС 



ESPAD, дівчата дещо раніше за хлопців, вперше 

пробують алкоголь. За дослідженням, у молодшій 

віковій групі частка хлопців, які принаймні один раз 

вживали алкоголь, становить 79,1%, а серед дівчат – 

86,6%.  Така ж тенденція зберігається у групі 

підлітків, які мали «великий» — від 10 до 19 разів і 

«дуже великий» — 40 і більше разів, досвід 

споживання алкогольних напоїв. Серед хлопців — це  

16,8%, а серед дівчат — 21,8%. Вино, разом зі 

слабоалкогольними напоями – найпоширеніші серед 

підлітків. Міцні алкогольні напої упродовж останніх 

30 днів принаймні один раз вживали 20,1% опитаних 

підлітків. 

Антинаркотична асоціація спільно з Національною 

лотереєю провела опитування у 14 містах України для 

виявлення проблем ігроманії у 2018 році. 52% 

вважають, що успішні сімейні люди зі стабільною 

роботою можуть зіткнутися з проблемою ігрової 

залежності так само, як і інші люди. 54% респондентів 

стверджують, що проблема може стосуватися їх і 

їхніх сімей. 

66% гравців у лотерею грають із частотою не більше 

1 разу за рік. На гроші постійно грають лише 4% 

респондентів. 20% респондентів грали раніше. 

Профілактика як ефективний 

спосіб попередження захворювань 

(вакцинація, щорічне обстеження) 

Рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 02.04.2021 «Щодо Національного плану 

вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, 

до кінця 2021 року», введеного в дію Указом 

Президента України від 03.04.2021 No139/2021.  

Станом на початок жовтня 2021 року, 42% українців, 

які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних 

умов (дані досліджень ЮНІСЕФ). 

Постанова головного державного санітарного лікаря 

України від 13 жовтня 2021 р. № 17 «Про посилення 

заходів профілактики вакцино керованих інфекцій» 

Міністерство охорони 

здоров’я України 



Інсульти та інфаркти можна попередити 

дотримуючись певних правил життя та поведінки. 

Їхні загрозливі для життя або інвалідизуючі ризики 

можна мінімізувати, розуміючись на перших 

симптомах, що потребують негайної медичної 

допомоги. 

Охорона природи, 

збереження 

енергоресурсів 

Раціональне використання природних 

ресурсів 
Однією з головних проблем поводження з 

побутовими відходами в населеному пункті є їх 

правильний поділ. Це дозволяє переробити їх більш 

якісно, з меншими витратами енергії, часу і 

людського ресурсу і, що важливо, отримати на виході 

більш якісні продукти вторинного використання 

Національна стратегія управління відходами в 

Україні до 2030 року,затверджена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р 
 

Міністерство захисту  

довкілля та природних 

ресурсів України 

 

Міністерство розвитку 

громад та територій 

України 

 

Міністерство енергетики 

України 

Популяризація гуманного та 

відповідального ставлення до 

тварин  

Європейська конвенція про захист домашніх тварин, 

ратифікована Україною18.09.2013, Закон України 

«Про захист тварин від жорстокого поводження». 

 

Всеукраїнська рекламна 

коаліція та Біржа 

соціальної реклами 

Профілактика 

правопорушень 

Протидія поширенню наркотичних 

речовин 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 

2019 року № 689 «Питання проведення моніторингу 

наркотичної та алкогольної ситуації в Україні». 

Довідка: відповідно до Звіту щодо наркотичної та 

алкогольної ситуації в Україні за 2020 рік (за даними 

2019 року), підготовленого Державною установою 

«Центр психічного здоров’я і моніторингу 

наркотиків та алкоголю Міністерства охорони 

здоров’я України», в Україні вчинено 28 338 

правопорушень, пов’язаних з наркотиками. 

Ситуація з незаконним обігом наркотиків в Україні 

має масштабний характер, внаслідок чого на 

законодавчому рівні наркоманія визнана явищем, що 

несе загрозу національним інтересам і національній 

безпеці України в соціальній сфері, а її ліквідація є 

одним із напрямків політики держави 

Міністерство внутрішніх 

справ України та органи 

системи МВС 



Безпека дорожнього руху Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2020  

№1284 «Про затвердження Державної програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 

на період до 2023 року» 

 

 

 
 

Міністерство внутрішніх 

справ України та органи 

системи МВС 

 

Міністерство культури та 

інформаційної політики 

України  

Державний 

суверенітет, безпека та 

оборона 

Консолідація суспільства навколо 

захисту України, воєнна безпека та 

територіальна цілісність України, 

популяризація військової служби 

Указ Президента України №473/2021 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 20 

серпня 2021 року «Про Стратегічний оборонний 

бюлетень України». Закон України «Про збройні сили 

України»; Указ Президента України №121/2021 

«Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 25 березня 2021 року «Про 

Стратегію воєнної безпеки України» 

Міністерство оборони 

України 

 

Головне управління 

Національної гвардії 

України 

Патріотичне виховання Формування української 

національної ідентичності 
 

Закон України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» від 25.04.2019 

№ 2704-VІІІ, розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Стратегії популяризації 

української мови до 2030 року «Сильна мова - 

успішна держава» від 17.07.2019 № 596-р.; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

09.10.2020 № 1233-р «Про схвалення Концепції 

Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 

№ 932 ,,Про затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного виховання на 

2020—2025 роки” 
За даними опитування, проведеного фондом 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 
спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 
у 2021 році: 
- 18,5% українців не пишаються своїм громадянством. 
- Понад 60% українців не задоволені розвитком подій 
в Україні. 

Департамент суспільних 

комунікацій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

Міністерство у справах 

ветеранів України 



- Оцінюючи успіхи та невдачі України як держави за 
30 років, 29 відсотків опитаних вважають, що було 
більше негативного.  

Збереження архітектурного 

середовища і культурних традицій 

Києва 

 Всеукраїнська рекламна 

коаліція та Біржа 

соціальної реклами 

Національні фільми Популяризація українського національного продукту 

в суспільстві 
Виробники, 

розповсюджувачі 

національних фільмів 

Соціальний захист, 

безпека населення 

Інтеграція осіб з інвалідністю в 

суспільне життя  

Підпункт 2 пункту 1 Розділу ІІ «Просвітно-виховна 

робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з 

інвалідністю) «Національного плану дій з реалізації 

Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 

2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р.; 

Раннє втручання є всесвітньо визнаною послугою, 

отримання якої максимально збільшує шанси дітей на 

реалізацію власного потенціалу, дає змогу 

максимально ефективно використовувати потенціал 

сім’ї для розвитку дитини та її підготовки до здобуття 

освіти в закладах освіти.  

Результати міжнародних досліджень та світовий 

досвід свідчать про те, що раннє втручання найбільш 

ефективно забезпечує організацію допомоги дітям 

раннього віку і їх сім’ям, запобігає інвалідизації та 

інституціалізації дітей, сприяє соціальній інклюзії 

сімей.  

Закон України «Про активізацію роботи щодо 

забезпечення прав людей з інвалідністю» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

07.04.2021 № 285-р «Про затвердження 

Національного плану дій з реалізації Конвенції про 

права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» 

Указ Президента України від 13.12.2016 № 553 

«Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання 

прав осіб з інвалідністю»; 

Міністерство соціальної 

політики України 

 

Міністерство юстиції 

України 

 

Міністерство розвитку 

громад та територій 

України 

 

Міністерство молоді та 

спорту України 

 

Міністерство культури та 

інформаційної політики 

України 

 

Міністерство 

інфраструктури України 



Указ Президента України від 03.12.2019№875 

“Про підвищення ефективності заходів у сфері прав 

осіб з інвалідністю”; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26.05.2021 № 517 «Про схвалення Концепції 

створення та розвитку системи раннього втручання»; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

15.09.2021 № 1117 «Про затвердження плану заходів 

щодо реалізації Концепції створення та розвитку 

системи раннього втручання»; 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

04.08.2021 № 883 «Про затвердження плану заходів 

на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії 

із створення безбар’єрного простору в Україні на 

період до 2030 року». 

Інтеграція внутрішньо 

переміщених осіб у приймаючі 

громади 

Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб 

та впровадження середньострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2024 

року,схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 2021 р.No1364-р. 

Міністерство з питань 

реінтеграції тимчасово 

окупованих територій 

України 

Запобігання та протидія 

насильству (домашнє насильство, 

насильство за ознакою статі, 

насильство стосовно дітей, булінг) 

Указ Президента про цілі Сталого розвитку 

України на період до 2030 року;  

Указ Президента України №398/2020 «Про 

невідкладні заходи із запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 

насильства»; 

Державна соціальна програма запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.02.2021 № 145.; 

План діяльності Уряду на 2021 рік, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 № 276-р; 

Національний план дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на 

Міністерство соціальної 

політики України 

 

Міністерство юстиції 

України 

 

Міністерство внутрішніх 

справ України та органи 

системи МВС 



період до 2025 року, затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1544-р; 

План заходів з реалізації зобов’язань Уряду 

України, взятих в рамках міжнародної ініціативи 

«Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної 

рівності, затверджений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2020  № 1578; 

Національний план дій з реалізації Конвенції про 

права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 07.04.2021 № 285-р; 

Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству»; 

Державна соціальна програма запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі на період до 2025 року, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 

24.02.2021 № 145; 

Указ Президента України від  21.09.2020№ 398 «Про 

невідкладні заходи із запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі, 

захисту прав осіб, які постраждали від такого 

насильства», а також підвищення ефективної 

взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, 

громадськості. 

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)» 

Протидія торгівлі людьми План діяльності Уряду на 2021 рік, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 № 276-р; 

Національна стратегія з прав людини. 

Затверджена Указом Президента України від 

24.03.2021 № 119/2021; 

Рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію 

Міністерство соціальної 

політики України 



людського розвитку», затверджене Указом 

Президента від 02.06.2021 № 225/2021. 

Популяризація сімейних цінностей 

(відповідальне батьківство, 

запобігання суїцидальним проявам 

у дітей, захист дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування) 

Закон України «Про охорону дитинства» від 

26.04.2001 № 2402-ІІІ; постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження 

Положення про прийомну сім'ю»; постанова Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про 

затвердження Положення про дитячий будинок 

сімейного типу» тощо 

Департамент суспільних 

комунікацій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

Висвітлення 

загальнодержавних та 

загальноміських подій, 

заходів, свят 

Перелік пам’ятних дат День Соборності України (22 січня) 

День пам’яті героїв Небесної сотні (20 лютого) 

Олімпіада XXІV (лютий 2022) 

День пам’яті Героїв Крут (29 січня) 

Великдень (24 квітня) 

День пам’яті та примирення (8 травня) 

День Європи (21 травня) 

День Конституції України (28 червня) 

День державності (28 липня) 

День Державного Прапора України (23 серпня) 

День незалежності України (24 серпня) 

День пам’яті жертв Бабиного Яру (29 вересня)  

День захисника і захисниці України (14 жовтня) 

День української писемності та мови (9 листопада) 

День пам'яті жертв голодоморів (26 листопада) 

День Гідності та Свободи (21 листопада) 

Міжнародний день людей з інвалідністю (3 грудня) 

День Збройних Сил України (6 грудня) 

День Святого Миколая (19 грудня) 

Новий рік та Різдво 

300-річчя від Дня народження Григорія Савича 

Сковороди (грудень) 

150-річчя від дня народження Соломії 

Крушельницької (23 вересня) 

Департамент суспільних 

комунікацій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

Міністерство молоді та 

спорту України  

 

Міністерство культури та 

інформаційної політики 

України  

Суспільно корисні цілі Формування позитивного іміджу 

професійно-технічної освіти 

План заходів на 2020-2027 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна 

професійна (професійно-технічна) освіта» на період 

Міністерство освіти і 

науки України 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


до 2027 року, затверджений розпорядженням КМУ 

від 29 квітня 2020 року № 508-р 

Фінансова грамотність Перше дослідження фінансової грамотності та 

обізнаності було проведене у 2010 році за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), а 

згодом у 2017 році.Трійканайбільш «проблемних» 

послуг та частота їх згадування лишилися 

незмінними: споживчий кредит, банківський депозит 

та кредитна картка. Населення стало більш активно 

захищати свої права: у 2017 році вдвічі частіше (з 4% 

до 9%) люди стали звертатися до державних органів 

та навіть сформулювали новий варіант відповіді «я 

розв’язав проблему самотужки через суд або в 

позасудовому порядку» (17%). Проте в цілому 

українці стали дещо менш впевненими у вирішенні 

потенційного конфлікту з фінансовою установою на 

власну користь – частка оптимістів зменшилася з 17% 

до 14%, що свідчить про відсутність комплексного 

вирішення проблеми захисту прав споживачів 

фінансових послуг. 

Всеукраїнська рекламна 

коаліція та Біржа 

соціальної реклами 

 

Міністерство економіки 

України 

Популяризація взаємодії міської 

влади та інститутів громадянського 

суспільства 

Указ Президента України від 27.09.2021 року № 

487/2021 «Про Національну стратегію сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2021 -2026 роки»; рішення Київської міської ради від 

12.12.2019 № 452/8025 «Про затвердження міської 

цільової програми «Сприяння розвитку 

громадянського суспільства у м. Києві на 2020 -2022 

рр.». 

Департамент суспільних 

комунікацій виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

 

 


