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ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 

ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГИ «ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ» 

Авторизація користувача 

Для замовлення послуги необхідно виконати наступні дії: 

1. Перейти до Офіційного порталу м. Києва за посиланням https://my.kyivcity.gov.ua/. 

2. Натиснути на кнопку «Увійти» або «Приєднатися», як показано на Рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Вхід до форми авторизації 

3. Після переходу до сторінки https://id.kyivcity.gov.ua/ui/welcome авторизуватися одним із двох способів, що є 

обов’язковими для замовлення послуги «Пленарне засідання». 

https://my.kyivcity.gov.ua/
https://id.kyivcity.gov.ua/ui/welcome
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Спосіб 1. Авторизація користувача за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) 

Для авторизації необхідно виконати такі дії: 

1. На сторінці https://id.kyivcity.gov.ua/ui/welcome в нижній частині екрану натиснути на піктограму ключа та перейти 

до сторінки завантаження ключів за посиланням https://eds-id.kyivcity.gov.ua/, як це показано на Рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Авторизація за допомогою ЕЦП 

2. На сторінці https://eds-id.kyivcity.gov.ua/ натиснути на поле для завантаження ЕЦП та обрати відповідну 

директорію, де знаходиться файл. 

3. Вказати пароль від ЕЦП. 

https://id.kyivcity.gov.ua/ui/welcome
https://eds-id.kyivcity.gov.ua/
https://eds-id.kyivcity.gov.ua/
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4. Натиснути на кнопку «Перевірити». 

 

 

Рисунок 3. Завантаження та перевірка пароля ЕЦП 
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Спосіб 2. Авторизація користувача за допомогою системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб 

BankID 

Для авторизації за допомогою BankID потрібно виконати такі дії: 

1. На сторінці https://id.kyivcity.gov.ua/ui/welcome в нижній частині екрану натиснути на піктограму PrivatBankID, як 

показано на Рисунок 4 та перейти до сторінки за посиланням https://bankid.org.ua. 

 

Рисунок 4. Початок авторизації за допомогою PrivatBankID 

https://id.kyivcity.gov.ua/ui/welcome
https://bankid.org.ua/
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2. Обрати спосіб авторизації за допомогою ПриватБанку, як показано на Рисунок 5. 

 

Рисунок 5. Вибір способу авторизації 

3. Для завершення процедури авторизації необхідно дотримуватись вказівок обраного банку. 
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Якщо користувач не є клієнтом Приват Банку, він може авторизуватись на Офіційному порталі з використанням 

NBUBankID, як альтернативного способу для входу. 

Для цього користувачу необхідно виконати такі дії: 

1. На сторінці https://id.kyivcity.gov.ua/ui/welcome в нижній частині екрану натиснути на піктограму NBUBankID, як 

показано на Рисунок 6 та перейти до сторінки за посиланням https://id.bank.gov.ua/. 

 

Рисунок 6. Початок авторизації за допомогою NBUBankID 

https://id.kyivcity.gov.ua/ui/welcome
https://id.bank.gov.ua/
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2. Обрати спосіб авторизації за допомогою потрібного банку, як показано на Рисунок 7. 

 

Рисунок 7. Авторизація за допомогою NBUBankID 

 

3. Для завершення процедури авторизації необхідно дотримуватись вказівок обраного банку. 
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Замовлення послуги «Пленарне засідання» 

Після обрання користувачем одного зі способів авторизації та її успішного проходження користувача буде 

перенаправлено до головної сторінки Порталу за посиланням https://my.kyivcity.gov.ua/. 

Для продовження замовлення послуги користувачу необхідно виконати такі дії: 

1. Перейти до розділу Офіційного порталу «Каталог послуг», як показано на Рисунок 8. 

 
Рисунок 8. Перехід до розділу «Каталог послуг» 

 

https://my.kyivcity.gov.ua/
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2. Обрати підрозділ «Послуги київської міської ради», як показано на Рисунок 9. 

 

 

Рисунок 9. Перехід до підрозділу «Послуги київської міської ради» 
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3. Обрати зі списку доступних послуг послугу «Пленарні засідання», як показано на Рисунок 10 та натиснути на 

послугу «Заява на відвідування відкритого пленарного засідання сесії КМР». 

 

 

Рисунок 10. Вибір послуги 
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4. Обрати зі списку пленарних засідань потрібне засідання, як показано на Рисунок 11. 

 

 

Рисунок 11. Вибір потрібного засідання 
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5. У новому вікні натиснути на кнопку «Замовити» та підтвердити дію, як це показано на Рисунок 12 та Рисунок 

13. 

 

Рисунок 12. Замовлення послуги на відвідування засідання 

 

Рисунок 13. Підтвердження замовлення послуги 

6. Завершити дії, натиснувши на кнопку «Так». 
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Отримання перепустки на пленарне засідання 

В день проведення сесії користувач повинен прийти до будівлі виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ та звернутися до бюро перепусток, 

що знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі для отримання перепустки на прохід до сесійної зали. 

Увага! Перепустки надаються в порядку «живої черги». Для своєчасного отримання перепустки користувачам, 

які зареєструвалися на Офіційному порталі та планують відвідати обране пленарне засідання, необхідно прийти в день 

проведення сесії заздалегідь. 

 

 


