
План розміщення соціальної реклами в місті Києві  

на період з 01.01.2022 по 30.06.2022 

Суспільні проблеми та теми, 

висвітлення яких визначено 

пріоритетними на 2022 рік* 

Соціальний проєкт 

(тема соціальної 

реклами) 

Тип 

соціальної 

реклами 

Проблема, тема яка висвітлюється 

або соціальна цінність проєкту 

Період 

розміщення 

СІЧЕНЬ 

Популяризація українського 

національного продукту в суспільстві 
Реклама національного фільму  Державний Популяризація національного кінопродукту 

з 01.01.2022 по 

31.01.2022 

Формування української національної 

ідентичності 

Вшанування Захисників 

України – героїв російсько-

української війни 

Інформаційний 

Популяризація образу Захисника України, 

підвищення патріотичних почуттів киян, 

поваги до Захисників, формування 

відповідної громадянської позиції 

з 01.01.2022 по 

31.01.2022 

Консолідація суспільства навколо 

захисту України, воєнна безпека та 

територіальна цілісність України, 

популяризація військової служби 

Популяризації військової 

служби у суспільстві 
Державний 

Консолідація суспільства навколо захисту 

України, воєнна безпека та територіальна 

цілісність України, популяризація 

військової служби 

з 01.01.2022 по 

31.01.2022 

Профілактика як ефективний спосіб 

попередження захворювань 

(вакцинація, щорічне обстеження) 

Інформаційна кампанія з 

вакцинації проти епідемії 

COVID-19 

Інформаційний 

Запобігання поширенню коронавірусної 

інфекції в місті Києві, популяризація 

вакцинації, роз’яснення щодо важливості 

вакцинації проти особливо-небезпечних, 

інфекційних хвороб, що стрімко 

розповсюджуються 

з 01.01.2022 по 

31.01.2022 

Висвітлення загальнодержавних та 

загальноміських подій, заходів, свят 
День Соборності України (22 

січня) 
Державний Популяризація державних цінностей 

 

з 15.01.2022 по 

31.01.2022 

 

Фінансова грамотність Розраховуйся безготівково Інформаційний 
Підвищення фінансової грамотності 

населення 

з 15.01.2022 по 

15.02.2022 

(перехідний 

між місяцями) 



Популяризація взаємодії міської влади та 

інститутів громадянського суспільства 

Інформаційна кампанія 

направлена на підвищення 

обізнаності щодо 

Громадського бюджету 

Інформаційний 
Залучення киян до процесів покращення 

комфорту життя в громаді  

з 15.01.2022 по 

15.02.2022 

(перехідний 

між місяцями) 

ЛЮТИЙ 

Висвітлення загальнодержавних та 

загальноміських подій, заходів, свят 

День пам’яті героїв Небесної 

сотні (20 лютого) 
Державний 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат  

з 01.02.2022 по 

28.02.2022 

Олімпіада XXІV (лютий 2022) Інформаційний Підтримка спортсменів 
з 01.02.2022 по 

28.02.2022 

Формування української національної 

ідентичності 

Славетні українці Інформаційний 

Поширення серед громадян України 

базових цінностей, визначених діючою 

Стратегією Національно-патріотичного 

виховання (самобутність, воля, соборність, 

гідність)  

з 01.02.2022 по 

28.02.2022 

Заповідана сила 
Освітньо-

виховний 

Наші пращури заповіли нам суперсилу 

українця, яка живе в кожному із нас 

незалежно від статі, віку чи професії. Мама, 

що виховує двійнят, викладачка античної 

літератури, хірург, який щодня рятує чиєсь 

життя, та навіть безробітний хлопець, який 

все ще в пошуку справи життя, але одного 

дня неодмінно зробить щось неймовірне 

з 01.02.2022 по 

28.02.2022 

Профілактика як ефективний спосіб 

попередження захворювань 

Обов’язкова вакцинація дітей 

та дорослих (за календарем 

щеплень) Інформаційний, 

Агітаційний 

 

Роз’яснення щодо важливості щеплень за 

календарем. Вакцинація – єдиний дієвий 

спосіб вберегтися від вакцинокерованих 

інфекційних захворювань, що становлять 

серйозну небезпеку життю та здоров’я будь-

якої людини 

з 01.02.2022 по 

28.02.2022 

Вакцинація від ГРИПУ, 

COVID-19 

Роз’яснення щодо важливості вакцинації 

проти особливо-небезпечних, інфекційних 

хвороб, що стрімко розповсюджуються 

з 01.02.2022 по 

28.02.2022 



Небезпека самолікування в 

тому числі самопризначення 

антибіотиків 

Інформація та роз’яснення щодо небезпеки 

прийому ліків без призначення та без 

контролю лікаря 

з 01.02.2022 по 

28.02.2022 

Інсульти та інфаркти- 

небезпечні хвороби, ризики 

виникнення яких можна 

мінімізувати 

Інформація щодо можливості зниження 

ризиків виникнення таких небезпечних для 

життя та здоров’я станів як інсульти та 

інфаркти та/або їх наслідків. Інформація 

щодо можливості ранньої діагностики 

серцево-судинних захворювань 

з 01.02.2022 по 

28.02.2022 

БЕРЕЗЕНЬ 

Збереження архітектурного середовища 

Києва 

Будуй зберігаючи (зони 

охорони об’єктів культурної 

спадщини) 

Агітаційний 

Заклик до дбайливого ставлення до 

історичного середовища міста та пам’яток 

культури 

з 01.03.2022 по 

31.03.2022 

Промоція туристичного 

потенціалу м. Києва 
Інформаційний 

Популяризація Києва як туристичної 

столиці  

з 01.03.2022 по 

31.03.2022 

Вивіски кричать? (культура 

візуального дизайну міста) 
Агітаційний 

Популяризація дизайн-коду міста. Надати 

імпульс до розвитку культури оформлення 

громадського простору 

з 01.03.2022 по 

31.03.2022 

Консолідація суспільства навколо 

захисту України, воєнна безпека та 

територіальна цілісність України, 

популяризація військової служби 

Воєнна безпека України 
Інформаційний, 

Агітаційний 

 

Формування позитивного іміджу 

військових формувань у суспільстві та 

зміцнення довіри громадян до 

військовослужбовців 

 

з 01.03.2022 по 

31.03.2022 

Інтеграція осіб з інвалідністю у суспільне 

життя 
Безбар’єрність Інформаційний 

 

Залучення до соціально-відповідального 

способу життя, виховування поваги до 

інклюзії 

 

з 01.03.2022 по 

31.03.2022 

КВІТЕНЬ 

Безпека дорожнього руху 

«Паркуйтесь лише у 

призначених для цього 

місцях» 

Інформаційний 

Інформування мешканців Києва щодо 

існуючої проблеми з паркуванням у 

непризначених для цього місцях, 

спонукання їх до зміни моделі поведінки з 

цього питання та заклик паркуватися  тільки 

у призначених для цього місцях 

з 01.04.2022 по 

30.04.2022 



«Дотримуйтесь швидкісного 

режиму у місті Київ» 
Інформаційний 

Інформування киян та водіїв транспортних 

засобів щодо необхідності дотримання 

швидкісного режиму  на транспортних 

шляхах Києва, спонукання їх до зміни 

моделі поведінки з цього питання 

з 01.04.2022 по 

30.04.2022 

Протидія поширенню наркотичних 

речовин 

Запобігання поширенню та 

протидії вживання 

наркотичних засобів 

Агітаційний 

Проведення профілактичної роботи серед 

різних верств населення щодо негативного 

впливу вживання наркотиків та 

попередження вчинення правопорушень, 

пов’язаних з незаконним обігом 

з 01.04.2022 по 

30.04.2022 

Запобігання виникненню залежностей: 

наркоманія, ігроманія, надмірне 

споживання алкоголю, куріння, 

використання електронних сигарет серед 

підлітків 

Негативний вплив 

залежностей на особисте та 

суспільне життя 

Агітаційний 

Проведення роз’яснювальної роботи серед 

різних верств населення щодо негативного 

впливу куріння електронних сигарет і 

тютюнових виробів електричного 

нагрівання, вживання алкогольних 

напоїв, ігрової залежності. 

з 01.04.2022 по 

30.04.2022 

ТРАВЕНЬ 

 

Висвітлення загальнодержавних та 

загальноміських подій, заходів, свят 

День пам’яті та примирення (8 

травня) 
Державний Популяризація державних цінностей 

з 01.05.2022 по 

15.05.2022 

День Києва Інформаційний 

Інформування киян і гостей міста про 

культурні надбання Києва, популяризація 

туристичного потенціалу столиці 

з 15.05.2022 по 

31.05.2022 

Інформування киян та гостей 

міста про заходи До Дня 

Європи в Україні  

Державний 

Інформування про діяльність міської влади 

в контексті налагодження співпраці з 

країнами Європейського Союзу, в межах 

функцій органу міської влади та місцевого 

самоврядування 

з 01.05.2022 по 

31.05.2022 

Консолідація суспільства навколо 

захисту України, воєнна безпека та 

територіальна цілісність України, 

популяризація військової служби 

«EUKраїна» Інформаційний 

Низька обізнаність громадян про успіхи 

євроінтеграції, відсутність зв’язку між 

успіхами реформ та євроінтеграцією, 

інформування громадян щодо змін, які 

відбуваються завдяки євроінтеграції 

з 01.05.2022 по 

31.05.2022 



Консолідація суспільства 

щодо захисту України, 

підвищення престижу 

військової служби, 

популяризація стандартів 

НАТО 

Державний, 

Інформаційний 

Утвердження громадянської ідентичності 

на основі національних цінностей 

(самобутність, воля, соборність, гідність)   

з 01.05.2022 по 

31.05.2022 

Формування позитивного іміджу 

професійно-технічної освіти 

Популяризація професійної 

(професійно-технічної) освіти 

серед дітей, молоді, дорослих, 

планування професійного 

розвитку та кар’єри. 

Державний, 

Інформаційний 

Підвищення привабливості та престижності 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

соціального статусу педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

з 01.05.2022 по 

31.05.2022 

ЧЕРВЕНЬ 

Популяризація сімейних цінностей 

Міжнародний день захисту 

дітей (1 червня) 
Інформаційний 

Формування нульової толерантності до буд-

яких проявів насильства по відношенню до 

дітей. Інформування про можливість 

отримання допомоги у випадках виявлення 

жорстокого поводження з дітьми 

з 15.05.2022 по 

15.06.2022 

(перехідний 

між місяцями) 

 

Популяризація сімейних 

цінностей 

Освітньо-

виховний 

Зменшення кількості розлучень, неповних 

сімей, дітей-сиріт, фактів насилля тощо. 

з 01.06.2022 по 

30.06.2022 

Відповідальне батьківство 
Освітньо-

виховний 

Популяризація сімейних цінностей, 

відповідального батьківства, формування 

позитивного іміджу щодо опіки, 

усиновлення, створення прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу 

з 01.06.2022 по 

30.06.2022 

Раціональне використання природних 

ресурсів 
«Бережіть водойми» Агітаційний 

Заклик громадян не засмічувати водойми, 

зберегти екологічний стан водойм міста та 

сортувати сміття на офіційних пляжах 

з 01.06.2022 по 

30.06.2022 



Муніципальний проєкт 

сортування побутових 

відходів «Прості правила 

сортування відходів» 

Агітаційний 

Популяризація сортування сміття, 

підвищення рівня обізнаності населення з 

питань поводження з побутовими відходами 

та їх роздільного збирання, формування 

екологічної культури та підвищення рівня 

обізнаності громадськості з питань екології 

міського середовища  

з 01.06.2022 по 

30.06.2022 

Висвітлення загальнодержавних та 

загальноміських подій, заходів, свят 

День Конституції України (28 

червня) 
Державний Популяризація державних цінностей 

з 15.06.2022 по 

15.07.2022 

(перехідний 

між місяцями) 

 

 


