
ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо реалізації в місті Києві у 2018 році  

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
 
№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний за виконання Співвиконавці від 
ОГС 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 
1.  Виконання заходів міської комплексної 

програми «Сприяння розвитку 
громадянського суспільства у м. Києві на 
2017–2019 рр.», затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 08 грудня  
2016 року № 536/1540 з врахуванням 
механізмів та завдань, передбачених 
Національною стратегією сприяння 
розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016-2020 роки 
    

Протягом 
2018 року 

Департамент суспільних 
комунікацій 
 

Громадська рада 
при виконавчому 
органі Київської 
міської ради 
(Київській 
міській 
державній 
адміністрації), 
Координаційний 
комітет 
громадських рад 
при районних в 
місті Києві 
державних 
адміністраціях 

Забезпечення виконання 
першочергових завдань, 
спрямованих на посилення 
взаємодії органів міської 
влади та громадськості під 
час підготовки і виконання 
міських рішень та 
забезпечення проведення 
громадського моніторингу 
ефективності роботи органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування 
щодо вирішення актуальних 
питань життєдіяльності міста 
Києва 

2.  Організація та проведення міського 
конкурсу соціальних проектів «Громадська 
перспектива: прозора влада та активна 
громада» відповідно до рішення Київської 
міської ради від 21.09.2017 №  48/3055 
 

Протягом  
2018 року 

Департамент суспільних 
комунікацій 
 

 Здійснення фінансової 
підтримки програм 
(проектів, заходів), 
розроблених інститутами 
громадянського суспільства. 
 
 

3.  Проведення відбору успішних практик 
реалізації громадських ініціатив у 
вирішенні питань місцевого значення в 
рамках відзначення Європейського тижня 
місцевої демократії  

Вересень-
жовтень 
2018 року 

Департамент суспільних 
комунікацій 
 

 Заохочення організацій 
громадянського суспільства 
за активну діяльність та  
досягнення в реалізації 
ініціатив у вирішенні питань 
соціального, культурного,  
економічного та інших 
аспектів життя міста 
 



№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний за виконання Співвиконавці від 
ОГС 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 
4.  Відбір громадських організацій для 

надання фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва, передбачений міською 
цільовою програмою «Соціальне 
партнерство», затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 11 лютого 2016 
№ 89/89 за напрямами: «Надання, на 
умовах відбору, фінансової допомоги 
громадським організаціям, діяльність яких 
має соціальну спрямованість, на реалізацію 
заходів соціального захисту ветеранів, 
інвалідів та осіб, які потребують соціальної 
підтримки», «Надання соціальних послуг 
та проведення соціальних заходів 
громадськими організаціями, діяльність 
яких має соціальну спрямованість» та 
«Проведення загальноміських соціальних 
заходів до державних свят та визначних 
дат» 

Протягом 
2018 року 

Департамент соціальної 
політики 

 Забезпечення 
конструктивної взаємодії 
між виконавчим органом 
Київської міської ради 
(Київською міською 
державною адміністрацією), 
районними в місті Києві 
державними адміністраціями 
та громадськими 
організаціями, діяльність 
яких має соціальну 
спрямованість, з вирішення 
актуальних питань розвитку 
міста, підтримки 
громадських ініціатив, 
підвищення рівня 
соціального захисту окремих 
категорій населення, 
сприяння розвитку 
громадянського суспільства 

5.  Проведення щорічного Конкурсу програм 
(проектів, заходів), розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими 
організаціями, для виконання (реалізації) 
яких надається фінансова підтримка з 
міського бюджету, відповідно до міської 
комплексної цільової програми "Молодь та 
спорт столиці" на 2016 - 2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської 
ради 28 липня 2016 року № 870/870 

 

Протягом 
2018 року 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту 

 Формування і реалізація 
потенціалу молоді задля її 
всебічної самореалізації та 
успіху в інтересах сталого 
розвитку і 
конкурентоспроможності   
м. Києва. 

6.  Проведення консультацій з громадськістю 
у формі публічного громадського 
обговорення (шляхом проведення 
громадських слухань, засідань за круглим 

Протягом  
2018 року 
 

Cтруктурні підрозділи 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 

Громадська рада 
при виконавчому 
органі Київської 
міської ради 

Налагодження ефективної 
взаємодії органів виконавчої 
влади та органів місцевого 
самоврядування з 



№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний за виконання Співвиконавці від 
ОГС 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 
столом, зборів, зустрічей (нарад) з 
громадськістю) та/або електронних 
консультацій з громадськістю з питань,  що 
стосуються суспільно-економічного 
розвитку держави,  реалізації та  
захисту   прав  і  свобод  громадян,  
задоволення  їх  політичних,  
економічних, соціальних, культурних та 
інших інтересів 
 

адміністрації), 
районні в місті Києві 
державні адміністрації 
 

(Київській 
міській 
державній 
адміністрації), 
Координаційний 
комітет 
громадських рад 
при районних в 
місті Києві 
державних 
адміністраціях 

громадськістю  щодо 
забезпечення організаційних 
умов для участі 
громадськості у формуванні 
та реалізації державної та 
регіональної політики та 
громадського контролю за 
діяльністю органів влади 

7.  Проведення консультацій з громадськістю, 
в тому числі за участю Громадської ради 
при виконавчого органу Київської міської 
ради (Київській міській державній 
адміністрації) на ранніх етапах підготовки 
проектів розпоряджень з встановлення цін і 
тарифів, які підлягають державному 
регулюванню 

Протягом 
2018 року  
(за 
необхідні-
стю) 
 

Департамент економіки та 
інвестицій 
 
 

Громадська рада 
при виконавчому 
органі Київської 
міської ради 
(Київській 
міській 
державній 
адміністрації), 
Координаційний 
комітет 
громадських рад 
при районних в 
місті Києві 
державних 
адміністраціях 

Налагодження ефективної 
взаємодії органів виконавчої 
влади та органів місцевого 
самоврядування з 
громадськістю щодо 
забезпечення організаційних 
умов для участі 
громадськості у формуванні 
та реалізації регіональної 
економічної політики 

8.  Проведення консультацій (обговорень)  з 
медичною спільнотою, представниками 
громадських та профспілкових організацій 
з актуальних питань розвитку медичної 
галузі шляхом проведення конференцій, 
засідань за «круглим столом», зустрічей 
(нарад) та електронних консультацій з 
громадськістю 

Протягом 
2018 року 

Департамент охорони 
здоров’я, 
районні в місті Києві 
державні адміністрації 
 
 
 

Громадська рада 
при виконавчому 
органі Київської 
міської ради 
(Київській 
міській 
державній 
адміністрації), 
Координаційний 
комітет 

Створення механізму 
(системи) конструктивної 
співпраці з громадянськістю, 
науковою спільнотою, 
профспілковими 
організаціями,  необхідної 
для ефективного вирішення 
актуальних завдань розвитку 
системи охорони здоров’я 
 



№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний за виконання Співвиконавці від 
ОГС 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 
громадських рад 
при районних в 
місті Києві 
державних 
адміністраціях 

9.  Організація та проведення тренінгів, 
навчальних семінарів, поширення 
інформації в мережі Інтернет щодо 
управління житловим фондом в умовах 
законодавчих змін та впровадження 
енергоефективних заходів у житловому 
секторі та бюджетній сфері 

Протягом  
2018 року 

Департамент житлово-
комунальної інфраструктури, 
районні в місті Києві 
державні адміністрації 
 

Громадська рада 
при виконавчому 
органі Київської 
міської ради 
(Київській 
міській 
державній 
адміністрації), 
Координаційний 
комітет 
громадських рад 
при районних в 
місті Києві 
державних 
адміністраціях 

Залучення громадськості до 
процесів формування 
житлової політики та 
розвитку житлово-
комунального господарства, 
а також до контролю щодо їх 
втілення 

10.  Проведення інформаційно-роз’яснювальної 
роботи щодо механізмів підтримки 
реалізації енергоефективних заходів у 
житлових будинках міста Києва, в яких 
створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також у 
кооперативних будинках 

Протягом  
2018 року 

Департамент житлово-
комунальної інфраструктури, 
районні в місті Києві 
державні адміністрації 
  

 Залучення будинкових 
громад та інших форм 
самоорганізації населення до 
управління житловим 
фондом 
 
  

11.  Здійснення оперативного інформування 
громадськості щодо стану діяльності 
системи охорони здоров’я міста та 
проведення інформаційних заходів з 
охорони здоров’я 

Протягом  
2018 року 

Департамент охорони 
здоров’я, 
районні в місті Києві 
державні адміністрації 
 

Громадська рада 
при виконавчому 
органі Київської 
міської ради 
(Київській 
міській 
державній 
адміністрації), 
Координаційний 

Підвищення рівня освіти 
мешканців та гостей міста 
щодо профілактики 
захворювань та ведення 
(підтримки) здорового 
способу життя 



№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний за виконання Співвиконавці від 
ОГС 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 
комітет 
громадських рад 
при районних в 
місті Києві 
державних 
адміністраціях 

12.  Залучення широкого кола громадськості до 
урочистостей з нагоди культурно-
мистецьких подій столиці та до 
відзначення професійних свят працівників 
сфери культури міста Києва 

Протягом 
2018 року  

Департамент культури Київське місцеве 
творче відділення 
Національної 
спілки 
театральних 
діячів України, 
Національні 
творчі спілки 
України 

Залучення представників 
громадських організацій та 
діячів сфери культури до 
формування концепцій і 
програм загальноміських 
заходів та проектів з метою 
формування високого 
культурного статусу столиці 
та створення її позитивного 
іміджу 

13.  Залучення представників міжнародних та 
громадських організацій, експертів, 
науковців до розробки та реалізації 
спільних медико-соціальних проектів, 
спрямованих на покращення стану 
громадського здоров’я та розвиток системи 
охорони здоров’я міста Києва 

Протягом 
2018 року 

Департамент охорони 
здоров’я, районні в місті 
Києві державні адміністрації 
 
 
 

Громадська рада 
при виконавчому 
органі Київської 
міської ради 
(Київській 
міській 
державній 
адміністрації), 
Координаційний 
комітет 
громадських рад 
при районних в 
місті Києві 
державних 
адміністраціях 

Залучення експертів, 
науковців та широких верств 
населення до обговорення, 
формування та реалізації 
регіональної політики у 
сфері охорони здоров’я. 
Налагодження співпраці з 
міжнародними та 
громадськими організаціями, 
експертами у питаннях 
формування громадянського 
суспільства з використанням 
міжнародного досвіду 

14.  Сприяння ініціативам громадських та 
волонтерських організацій та підтримка 
волонтерської діяльності учнівської та 
студентської молоді закладів освіти міста 
Києва 

Постійно Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, структурні 
підрозділи виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 

 
 

 

Забезпечення процедури 
ефективного стимулювання 
громадських ініціатив, 
створення сприятливих умов 
для ефективного 



№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний за виконання Співвиконавці від 
ОГС 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 
 адміністрації), районні в місті 

Києві державні адміністрації 
провадження волонтерської 
діяльності учнівської та 
студентської молоді 

15.  Співпраця з консультативно-дорадчими 
органами  виконавчого органу Київської 
міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) та районних в місті Києві 
державних адміністраціях, в т.ч. з 
громадськими радами 

Постійно 
 

Cтруктурні підрозділи 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської 
міської державної 
адміністрації), районні в місті 
Києві державні адміністрації 

Громадська рада 
при виконавчому 
органі Київської 
міської ради 
(Київській 
міській 
державній 
адміністрації), 
Координаційний 
комітет 
громадських рад 
при районних в 
місті Києві 
державних 
адміністраціях 

Налагодження ефективної 
взаємодії виконавчого 
органу з громадськістю з 
метою врахування 
громадської думки під час 
формування та реалізації 
державної політики в місті 
Києві 

16.  Сприяння інститутам громадянського 
суспільства та Громадській раді при 
виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) 
у проведенні громадської експертизи 
діяльності органів місцевого 
самоврядування відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.11.2008  
№ 976 «Про порядок сприяння органами 
виконавчої влади громадській експертизі» 
 

Протягом 
2018 року (у 
разі 
надходженн
я запиту) 
 

Структурні підрозділи 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської 
міської державної 
адміністрації) 

 Налагодження ефективного 
громадського контролю за 
діяльністю органів 
державної влади та 
місцевого самоврядування 

17.  Проведення в системі позаурочної роботи 
закладів освіти заходів правовиховної  
тематики, спрямованих на набуття 
учнівською молоддю правових знань, 
підвищення рівня їх правосвідомості, 
правової культури, формування ціннісних 
орієнтирів та активної позиції як членів 

Постійно Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, 
районні в місті Києві 
державні адміністрації 
Головне територіальне 
управління юстиції у місті 
Києві 

Координаційна 
рада молодих 
юристів при 
Головному 
територіальному 
управлінні 
юстиції у місті 

Забезпечення поширення 
правових знань  серед 
учнівської молоді з метою 
посилення цілісної 
загальнодержавної складової 
у сфері здійснення 
інформаційно-



№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний за виконання Співвиконавці від 
ОГС 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 
громадянського суспільства Києві 

 
просвітницької політики для 
сприяння розвитку 
громадянського суспільства 

18.  Реалізація проекту «Вдосконалення 
доступу для організацій громадянського 
суспільства в Україні до надання 
соціальних послуг», що реалізовується 
Київською міською державною 
адміністрацією та офісом Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини 
спільно з Координатором проектів ОБСЄ в 
Україні 

Протягом 
2018 року 

Департамент суспільних 
комунікацій, Департамент 
соціальної політики 

 Сприяння вдосконаленню 
доступу для організацій 
громадянського суспільства 
в Україні до надання 
соціальних послуг 

19.  Сприяння розширенню мережі 
профільних класів суспільно-
гуманітарного напрямку в закладах 
загальної середньої освіти міста Києва 

Жовтень 
2018 року 

Департамент освіти і науки, 
молоді та спорту, районні в 
місті Києві державні 
адміністрації 

Громадська 
організація 
«Центр 
конструктивних 
технологій Піар 
ленд» 

Поглиблене вивчення 
предметів суспільно-
гуманітарного циклу в 
закладах загальної середньої 
освіти міста Києва  

20.  Підтримка та стимулювання розвитку 
соціального підприємництва 

Протягом 
2018 року 

Департамент промисловості 
та розвитку підприємництва, 
Департамент суспільних 
комунікацій 

Український 
форум 
благодійників 

Участь у проведенні 
інформаційної кампанії щодо 
популяризації соціального 
підприємництва. Участь у 
обговоренні необхідних змін 
до законодавства у частині 
регулювання соціального 
підприємництва.  

21.  Сприяння благодійним організаціям у 
проведенні інформаційної та 
роз’яснювальної роботи серед населення із 
запобігання шахрайству під час публічного 
збору благодійних пожертв.  

 

Постійно Управління з питань реклами, 
Управління з питань 
взаємодії з правоохоронними 
органами по забезпеченню 
правопорядку та 
муніципальної безпеки, 
Управління з питань 
запобігання та виявлення 
корупції, 
Департамент суспільних 

Український 
форум 
благодійників 

Сприяння розміщенню 
соціальною реклами на 
комунальних поверхнях та у 
комунальних ЗМІ 
 



№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний за виконання Співвиконавці від 
ОГС 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 
комунікацій 

22.  Розробка і винесення на затвердження 
Київської міської ради проекту Статуту 
територіальної громади міста Києва. 
 

2018 рік Департамент суспільних 
комунікацій 

 Створюватимуться локальні 
нормативно-правові 
передумови для становлення 
територіальної громади м. 
Києва як первинного 
суб’єкта місцевого 
самоврядування, основного 
носія його функцій та 
повноважень, внаслідок чого 
вона зможе безпосередньо 
реалізовувати свою 
соціально-політичну та 
господарсько-економічну 
правосуб’єктність, 
вирішувати під свою 
відповідальність широке 
коло питань місцевого 
значення. Створюватимуться 
локальні нормативно-правові 
засади розподілу 
повноважень та 
відповідальності між 
суб’єктами системи 
місцевого самоврядування у 
м. Києві. Визначатимуться 
особливості 
правосуб’єктності жителів – 
членів територіальної 
громади м. Києва як 
первинних індивідуальних 
суб’єктів самоврядування, 
що сприятиме створенню 
муніципально-правових 
можливостей їх 
самоорганізації, 



№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний за виконання Співвиконавці від 
ОГС 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 
безпосередньої участі у 
вирішенні питань місцевого 
значення, стимулюватиме 
розвиток різних форм 
господарсько-економічної, 
соціально-культурної та 
політичної активності за 
місцем проживання. 

 


