
 

План розміщення соціальної реклами в місті Києві 

на період з 01.07.2022 по 31.12.2022 
 

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 

ЛИПЕНЬ 

Охорона природи, збереження 

енергоресурсів 
Популяризація прибирання за 

собаками 

Освітньо-

виховна 

 

Українці вже зрозуміли важливість 

прибирання за своїми улюбленцями. Тепер 

важливо усвідомити екологічну складову 

проблему і стимулювати використання 

біорозкладних пакетів для прибирання за 

собаками 
 

з 01.07.2022 по 

31.07.2022 

Популяризація сімейних цінностей 

 

«Бути батьками – це 

відповідально!» 
Інформаційний 

 

Зменшення кількості розлучень, неповних 

сімей, дітей-сиріт, фактів насилля тощо 
 

з 01.07.2022 по 

31.07.2022 

Профілактика дитячого 

травматизму (опіки, падіння з 

висоти, ДТП тощо) 

Інформаційний 

 

Агітаційні матеріали для батьків, пильність 

яких у абсолютній більшості проблем з 

виникненням серйозних травм у дітей може 

попередити такі потенційні ситуації 
 

з 01.07.2022 по 

31.07.2022 

Соціальний захист, безпека 

населення 

Протидія торгівлі людьми 

(Всесвітній день боротьби з 

торгівлею людьми) 

Інформаційний 

 

Підвищення поінформованості киян 

стосовно існуючих ризиків потрапляння в 

ситуацію торгівлі людьми та шляхів 

уникнення такої небезпеки 
 

з 01.07.2022 по 

31.07.2022 

Висвітлення загальнодержавних та 

загальноміських подій, заходів, свят 
День державності (28 липня) Державний 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат 

з 15.07.2022 по 

15.08.2022 

(перехідний 

між місяцями) 

СЕРПЕНЬ 

 

 

Комунікація всередині 

громади 
Інформаційний 

 

Необхідність комунікувати кожен крок та 

дію влади, формувати довіру до міських 

з 01.08.2022 по 

31.08.2022 



 

 

Популяризація взаємодії міської 

влади та інститутів громадянського 

суспільства 

політик, залучення громадян до прийняття 

рішень 
 

Стимулювання громадян до 

участі у громадському житті 

столиці, а   інститутів 

громадянського суспільства 

до співпраці з органами 

міської влади у реалізації 

спільних проєктів, 

направлених на вирішення 

питань місцевого значення 

Інформаційний, 

Агітаційний 

 

Інформаційна кампанія про успішно 

реалізовані кейси інститутів 

громадянського суспільства у співпраці з 

міською та районною владою з    відбору 

успішних практик реалізації громадських 

ініціатив в рамках проведення ярмарку 

проєктів громадських організацій «ТОП-

100» 
 

з 01.08.2022 по 

31.08.2022 

Формування української 

національної ідентичності 
Славетні українці Інформаційний 

 

Вшанування видатних представників 

української нації, які зробили великий 

внесок у розвиток української державності, 

культури та науки, в  тому числі славетних 

киян 
 

з 01.08.2022 по 

31.08.2022 

Висвітлення загальнодержавних та 

загальноміських подій, заходів, свят 

День Державного Прапора 

України (23 серпня) 
Державний 

 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат 
 

з 15.08.2022 по 

31.08.2022 

День незалежності України 

(24 серпня) 
Державний 

 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат 

з 15.08.2022 по 

31.08.2022 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

Профілактика як ефективний 

спосіб попередження захворювань 

(вакцинація, щорічне обстеження) 

 

Небезпека самолікування в 

тому числі – самопризначення 

антибіотиків 

Інформаційна 

Інформація та роз’яснення щодо небезпеки 

прийому ліків без призначення та без 

контролю лікаря 

з 01.09.2022 по 

30.09.2022 

Інсульти та інфаркти - 

небезпечні хвороби, ризики 

виникнення яких можна 

мінімізувати 

Інформаційний, 

Агітаційний 

 

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, що існує в 

м. Києві 

з 01.09.2022 по 

30.09.2022 



 

Соціальний захист, безпека населення Безбар’єрність Інформаційний 

 

Інтеграція осіб з інвалідністю в 

суспільне життя 
 

з 01.09.2022 по 

30.09.2022 

Висвітлення загальнодержавних та 

загальноміських подій, заходів, свят 

150-річчя від дня народження 

Соломії Крушельницької      

(23 вересня) 

Державний 

 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат 
 

з 15.09.2022 по 

30.09.2022 

День пам’яті жертв Бабиного 

Яру (29 вересня) 
Державний 

 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат 
 

з 15.09.2022 по 

15.10.2022 

(перехідний 

між місяцями) 

ЖОВТЕНЬ 

Популяризація гуманного та 

відповідального ставлення до 

тварин 

«Я відповідальний власник 

тварини» 

Освітньо-

виховний 

 

Формування свідомості та культури з 

питань відповідального ставлення до 

тварин 
 

з 01.10.2022 по 

31.10.2022 

Популяризація адопції 

безпритульних тварин 
Агітаційний 

 

Популяризація влаштування безпритульних 

тварин та тварин, що утримуються в 

притулках, до відповідальних господарів 
 

з 01.10.2022 по 

31.10.2022 

Протидія поширенню наркотичних 

речовин 

#НамЦимДихати (Кампанія 

проти спалювання листя, 

трави, бурьянів) 

Інформаційний 

 

Вплинути на зміну шкідливої звички 

старшого покоління через їх турботу про 

здоров’я дітей та онуків 
 

з 01.10.2022 по 

31.10.2022 

Формування української 

національної ідентичності 
Легенди фронту Інформаційний 

 

Вшанування воїнів, які захищають 

суверенітет України 
 

з 01.10.2022 по 

31.10.2022 

Висвітлення загальнодержавних та 

загальноміських подій, заходів, свят 

День захисника і захисниці 

України (14 жовтня) 
Державний 

 

Популяризація державних цінностей, 

повага та визнання соціально важливої 

групи 
 

з 01.10.2022 по 

31.10.2022 

ЛИСТОПАД 

Формування української 

національної ідентичності 

Київ україномовний. 

Спілкуйся українською. 
Державний 

 

Формування стійкого наративу, що 

спілкування рідною мовою – це модно 
 

з 01.11.2022 по 

30.11.2022 



 

 

Висвітлення загальнодержавних та 

загальноміських подій, заходів, свят 

День української писемності 

та мови (9 листопада) 
Державний 

 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат 
 

з 01.11.2022 по 

30.11.2022 

День Гідності та Свободи     

(21 листопада) 
Державний 

 

Популяризація державних цінностей, 

повага та визнання соціально важливої 

групи 
 

з 01.11.2022 по 

30.11.2022 

День пам'яті жертв 

голодоморів (26 листопада) 
Державний 

 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат 
 

з 01.11.2022 по 

30.11.2022 

Запобігання та протидія насильству 

(домашнє насильство, насильство за 

ознакою статі, насильство стосовно 

дітей, булінг) 

16 днів проти насильства Інформаційний 

 

Формування нульової толерантності до 

буд-яких проявів насильства. Підвищення 

поінформованості про прояви домашнього 

насильства та можливості отримання 

різних видів допомоги постраждалим 

особам 
 

з 15.11.2022 по 

15.12.2022 

(перехідний 

між місяцями) 

 

ГРУДЕНЬ 

 

Профілактика як ефективний 

спосіб попередження захворювань 

(вакцинація, щорічне обстеження) 

Обов’язкова вакцинація дітей 

та дорослих (за календарем 

щеплень) 

Інформаційний, 

Агітаційний 

Роз’яснення щодо важливості щеплень за 

календарем. 

з 01.12.2022 по 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

Висвітлення загальнодержавних та 

загальноміських подій, заходів, свят 

Міжнародний день людей з 

інвалідністю (3 грудня) 
Державний 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат 

з 15.11.2022 по 

15.12.2022 

(перехідний 

між місяцями) 

День волонтера (5 грудня) Державний 

 

Популяризація державних цінностей, 

повага та визнання соціально важливої 

групи 
 

з 01.12.2022 по 

31.12.2022 

День збройних сил України  

(6 грудня) 
Державний 

Популяризація державних цінностей, 

демонстрація поваги до державних 

інституцій  

з 01.12.2022 по 

31.12.2022 



День Святого Миколая (19 

грудня) 
Державний 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат 

з 01.12.2022 по 

31.12.2022 

Різдво та Новий Рік Державний 

Розміщення тематичної соціальної реклами 

з нагоди відзначення державних, міських 

свят та знаменних дат 

з 15.12.2022 по 

15.01.2023 

(перехідний 

між місяцями) 

 

 


