ЗВІТ
про виконання у 2017 році Плану заходів
щодо реалізації в місті Києві у 2016 - 2017 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
№
пп
1
1.

2.

Найменування
2
Підготовка проекту міської
комплексної програми
«Сприяння розвитку
громадянського суспільства у
м. Києві на 2017–2019 рр.» з
врахуванням механізмів та
завдань, передбачених
Національною стратегією
сприяння розвитку
громадянського суспільства в
Україні на 2016-2020 роки

Підготовка проекту рішення
«Про проведення міського
конкурсу соціальних проектів
«Громадська перспектива:
прозора влада та активна
громада»

Строк
виконання
3
Листопад
2016 року

Відповідальний
за виконання
4
Департамент
суспільних
комунікацій

Подання до
комісії Київської
міської ради з
питань місцевого
самоврядування,
регіональних та
міжнародних
зв’язків
13.10.2016
№059-3394
Впровадження
2017 рік

Департамент
суспільних
комунікацій

Співвикона
вці від ОГС
5

Очікувані результати

Звіт за 2017 рік

6
Реалізація вказаної
програми дасть
можливість:
забезпечити виконання
першочергових завдань,
спрямованих на
посилення взаємодії
органів міської влади та
громадськості під час
підготовки і виконання
державних рішень та
забезпечити проведення
громадського
моніторингу
ефективності роботи
органів виконавчої
влади та органів
місцевого
самоврядування щодо
вирішення актуальних
питань життєдіяльності
міста Києва

7
Міська цільова програма «Сприяння
розвитку громадянського суспільства у
м. Києві на 2017–2019 рр.» підготовлена
з врахуванням механізмів та завдань,
передбачених Національною стратегією
сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки
та затверджена рішенням Київської
міської ради від 08.12.2016 № 536/1540.

Вироблення за участю
громадськості
пріоритетів та єдиних
критеріїв щодо надання
фінансової підтримки за
рахунок бюджетних
коштів для реалізації
програм тощо

Положення про проведення міського
конкурсу соціальних проектів
«Громадська перспектива: прозора
влада та активна громада» затверджено
рішенням Київської міської ради від 21
вересня 2017 року № 48/3055.

1
3.

2
Підготовка проекту рішення
«Про затвердження Положення
про міський конкурс «Успішні
практики реалізації
громадських ініціатив»

3
Подання до
комісії Київської
міської ради з
питань місцевого
самоврядування,
регіональних та
міжнародних
зв’язків
13.10.2016
№ 059-3394
Впровадження
2017 рік

4
Департамент
суспільних
комунікацій

4.

Звітування щодо виконання
заходів, передбачених Міською
цільовою програмою правової
освіти населення міста Києва

Грудень 2016
року – січень
2017 року

Управління з
питань
запобігання та
виявлення

5

6
Заохочення організацій
громадянського
суспільства за активну
діяльність та внесок у
розвиток
життєдіяльності столиці

Підвищення загального
рівня правової культури
та вдосконалення
системи правової освіти

7
Департаментом суспільних комунікацій
підготовлено проект рішення Київської
міської ради «Про затвердження
Положення про міський конкурс
«Успішні практики реалізації
громадських ініціатив», але під час
розгляду вказане питання не було
погоджено постійною комісією
Київської міської ради з питань
місцевого самоврядування,
регіональних та міжнародних зв’язків.
Проте, відповідно до наказу
Департаменту суспільних комунікацій,
у вересні відбувся перший конкурсвідбір «Успішні практики реалізації
громадських ініціатив у вирішенні
питань місцевого значення», в рамках
Європейського тижня місцевої
демократії. 12.10.2017 проведено
церемонію нагородження переможців
конкурсу-відбору за участю заступника
міського голови – секретаря Київської
міської ради. За вагомі досягнення у
номінаціях «Соціальні ініціативи»,
«Ініціативи з благоустрою», «Освітні
ініціативи», «Культурні ініціативи»,
«Спортивні ініціативи», «Просвітницькі
ініціативи» відзнаками Київського
міського голови нагороджено 21
громадську організацію. За підсумками
відбору було складено електронну
збірку переможців конкурсу із
зазначенням успішного проекту
реалізованого організацією протягом
2016-2017 років. Збірку розміщено на
сайті Департаменту за наступним
посиланням http://dsk.kievcity.gov.ua/con
tent/uspishni-praktyky.html.
Міська цільова програма
правова освіта населення міста Києва на
2012 – 2016 роки, затверджена
рішенням Київської міської ради від

на 2012-2016 роки,
затвердженої рішенням
Київської міської ради від
29.12.2011 № 1005/7241

корупції

населення, набуття
громадянами
необхідного рівня
правових знань,
формування у них
поваги до права

29.12.2011 № 1005/7241 (далі –
Програма) у 2016 році закінчилася.
Проект нової Програми в Управлінні не
розроблявся. Відповідно до Порядку
розроблення, затвердження та
виконання міських
цільових програм у місті Києві,
затвердженого рішенням Київської
міської ради від 29.10.2009 № 520/2589
(із змінами), у двомісячний строк після
закінчення встановленого строку
виконання Програми буде складений
заключний звіт про
результати виконання Програми та
поданий на розгляд Київській міській
раді. Фінансування Програми
передбачено за рахунок бюджету міста
Києва. Відповідно до пункту 9 паспорту
Програми, загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми 285,0 грн. на рік.

1
5.

2
Здійснення координаційної
роботи з Громадською радою
при виконавчому органі
Київської міської ради
(Київській міській державній
адміністрації) та районних в
місті Києві державних
адміністраціях відповідно до
чинного законодавства та з
метою утвердження
повноцінної участі київської
громади у формуванні та
реалізації регіональної
політики

3
Протягом року

4
Департамент
суспільних
комунікацій,
структурні
підрозділи
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
районні в місті
Києві державні
адміністрації

5

6
Налагодження
механізму взаємодії між
Громадською радою та
структурними
підрозділами
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
районними в місті
Києві державними
адміністраціями

7
06.06.2017 здійснено організаційні
заходи з проведення установчих
зборів щодо обрання нового складу
Громадської ради при виконавчому
органі Київської міської ради
(Київській міській державній
адміністрації) на 2017-2019 рр.
Протягом 2017 року
Департаментом суспільних
комунікацій здійснювалась
організаційно-методична та
координаційна робота з Громадською
радою при виконавчому органі
Київради (Київській міській
державній адміністрації). Зокрема,
надано сприяння у проведенні
загальних засідань та правлінь,
засідань комітетів Громадської ради;
семінарів, засідань за круглим столом,
проведення громадських обговорень,
в т.ч. надано сприяння в проведенні
Першого Форуму громадських рад
міста Києва «Велика столиця - 2018»
та 9-ти районних форумів.
Проведено ряд зустрічей членів
Громадської ради при виконавчому
органі Київської міської ради
(Київській міській державній
адміністрації) з заступниками голови
Київської міської державної
адміністрації та підпорядкованими їм
структурними підрозділами. За
результатами зустрічей визначено
відповідального працівника у
кожному структурному підрозділі за
взаємодію з Громадською радою.
На офіційному веб-порталі
територіальної громади в рубриці
«Громадська рада» забезпечується
постійне оприлюднення інформації
щодо діяльності Громадської ради.

1
6.

2
Сприяння 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»

3
2017 2018 роки

4
Структурні
підрозділи
виконавчого
органу
Київської міської
ради (Київської
міської
державної
адміністрації)

7.

Координація проведення
консультацій
з громадськістю у формі
публічного громадського
обговорення (шляхом
проведення конференцій,
форумів, громадських
слухань, засідань за
круглим столом, зборів,
зустрічей (нарад) з
громадськістю; інтернетконференцій,
відеоконференцій) та/або
електронних консультацій з
громадськістю, в тому числі за
участю Громадської ради при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації) з
актуальних питань розвитку
міста Києва

2017 2018 роки

Департамент
суспільних
комунікацій,
структурні
підрозділи
виконавчого
органу
Київської міської
ради (Київської
міської
державної
адміністрації),
районні в місті
Києві державні
адміністрації

5

6
Налагодження
ефективного
громадського контролю
за діяльністю органів
державної влади та
місцевого
самоврядування

Налагодження
ефективної взаємодії
органів виконавчої
влади та органів
місцевого
самоврядування з
громадськістю щодо
забезпечення
організаційних умов для
участі громадськості у
формуванні та реалізації
державної та
регіональної політики та
громадського контролю
за діяльністю органів
влади

7
26.09.2017 – до виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)
надійшов запит від Громадської
організації «Українська Демократія»
щодо проведення громадської
експертизи, предметом якої визначено
діяльність виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) щодо
взаємодії з громадськістю під час
виконання покладених на неї завдань.
З метою сприяння у її проведенні
видано розпорядження КМДА від
12.12.2017 № 1600 (експертиза
триває).
Для представників ОГС проведено:
- засідання за круглим столом «Дні
відкритих презентацій громадських
практик». Під час заходу організації
громадянського суспільства розповіли
про свої проекти, спрямовані на
покращення екологічної ситуації
міста Києва.
- Київський Форум організацій
громадянського суспільства
«Співпраця та розвиток».
- засідання за «круглим столом» на
тему: «Партнерство влади та громади
– запорука розбудови демократичного
суспільства» за участю представників
органів влади, органів місцевого
самоврядування, інститутів
громадянського суспільства,
громадських рад та органів
самоорганізації населення (в рамках
Європейського тижня місцевої
демократії).
- засідання за круглим столом, в
ході якого презентували результати
дослідження «Вивчення організацій
громадянського суспільства
м. Києва».
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Підготовлено та направлено до
КМУ щомісячну інформацію про
заплановані на 2017 рік електронні
консультації з громадськістю щодо
проектів актів та щоквартальні звіти
про проведення консультацій з
громадськістю за 2017 рік, які
оприлюднено на офіційному вебпорталі Київської міської державної
адміністрації.
На виконання п. 6 Порядку
проведення консультацій з
громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.11.2010
№996 виконавчий орган Київської
міської ради (Київська міська
державна адміністрація) з
урахуванням пропозицій структурних
підрозділів сформовано Орієнтовний
план проведення консультацій з
громадськістю на 2018 рік. Проект
зазначеного Плану було оприлюднено
на офіційному інтернет-порталі
Київської міської державної
адміністрації та направлено
Громадській раді при виконавчому
органі Київської міської ради
(Київській міській державній
адміністрації) для отримання
пропозицій та зауважень

1
8.

2
Аналіз застосування
механізму громадських
слухань з питань, що
викликають найбільший
суспільний резонанс у столиці
серед місцевої громади м.Києва
та здійснення аналізу
прийнятих рішень відповідно
до Порядку організації
громадських слухань в місті
Києві, затвердженого
рішенням Київської міської
ради від 08.10.2015 №
120/2023

3
Грудень 2016
року – січень
2017 року,
грудень 2018
року

4
Департамент
суспільних
комунікацій,
секретаріат
Київської міської
ради,
районні в місті
Києві державні
адміністрації

5

6
Налагодження
ефективної взаємодії
органів виконавчої
влади та органів
місцевого
самоврядування з
громадськістю щодо
забезпечення участі
громадськості у
формуванні та реалізації
державної і регіональної
політики та
громадського контролю
за діяльністю органів
влади

7
Протягом 2017 року, відповідно до
Порядку організації громадських
слухань в місті Києві», затвердженого
рішенням Київської міської ради від
08.10.2015 № 120/2023, в місті Києві
проведено 2 громадських слухання, з
них:
місцевих громадських слухань – 1;
районних громадських слухань – 0;
загальноміських громадських
слухань – 1.
Тематика місцевих громадських
слухань:
- зміна цільового призначення
ділянки по проспекту Соборності, 2
(юридична адреса) для продовження
території скверу імені Івана
Миколайчука (11.11.2017).
Тематика загальноміських
громадських слухань:
- можливі напрямки використання
приміщень будівлі кінотеатру
«Братислава» (вул. Архипенка, 5 в
Оболонському районі міста Києва) та
прилеглої території, що належить до
комунальної власності територіальної
громади міста Києва (08.10.2017).
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Проводити спільно з Радою
директорів підприємств,
установ та організацій міста
Києва, експертами та
науковцями заходи щодо
інноваційних проектів та
розробок, що можуть бути
впроваджені в міське
господарство столиці

3
Постійно

4
Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

5
Наукові
установи,
ВНЗи

6
Залучення бізнесу до
прийняття рішень щодо
пріоритетних напрямків
розвитку столиці
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16.02.2017 відбулося засідання
Президії ради директорів
підприємств, установ та організацій
м. Києва на промисловому
підприємстві ПрАТ «Новий друк», в
рамках якого було висвітлено
інформацію:
- про підсумки роботи
промислового комплексу міста Києва
за 2016 року та реалізацію комплексу
заходів щодо стабілізації реального
сектору економіки міста,
- про хід виконання територіальної
угоди між виконавчим органом
Київської ради (Київською міською
державною адміністрацією),
Спільним представницьким органом
роботодавців м. Києва та
Об’єднанням профспілок, організацій
профспілок у м. Києві “Київська
міська рада профспілок” та ін.
27.03.2017 року у Великому
конференц-залі НАН України
проведено засідання Президії Ради
директорів підприємств, установ та
організацій м. Києва за участю
представників Президії та інститутів
Національної академії наук України.
На засіданні заслуховувалися
питання:
- щодо розробок секції фізикотехнічних і математичних наук,
- щодо розробок секції хімічних і
біологічних наук,
- щодо розробок секції суспільних
і гуманітарних наук,
- щодо планів співпраці Ради
директорів підприємств, установ та
організацій м. Києва з НАН України.
05.07.2017 відбулося засідання
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Сприяння та підтримка
волонтерської діяльності
учнівської та студентської
молоді навчальних закладів
міста Києва

3

Постійно

4

Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту,
Київський
міський центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

5

6

Забезпечення процедури
ефективного
стимулювання
волонтерської
діяльності
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Президії Ради директорів
підприємств, установ та організацій
м. Києва щодо захисту прав і
законних інтересів трудового
колективу промислового
підприємства ПрАТ “ФАНПЛИТ” та
надання дієвого захисту проти
знищення провідного підприємства
деревообробної галузі України”.
22.11.2017 відбулося засідання
Президії Ради директорів
підприємств, установ та організацій
м. Києва на території ПАТ
“Оболонь”, на якому були висвітлені
питання:
- про
результати роботи промислового
комплексу міста Києва за 9 місяців
2017 рік та завдання щодо стабілізації
роботи промислового комплексу на
2018 рік,
- про зменшення податкового
навантаження в частині зменшення
плати за землю промисловими
підприємствами, установами та
організаціями – землекористувачами
міста Києва.
Волонтерська діяльність учнівської
та студентської молоді в закладах
освіти міста Києва протягом 2017
року здійснювалася у таких напрямах:
співпраця з органами
місцевого самоврядування та
громадськими організаціями
(Товариством Червоного Хреста
України, Київським міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, Всеукраїнським громадським
центром «Волонтер», Міжнародною
громадською організацією «Живи»,
Громадською організацією «Центр
підтримки патріотів», Благодійними
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фондами «Любов і надія»,
«Українська революція», «КРАБ»,
Громадською організацією «Спілка
жінок України», благодійними
організаціями «Лелекера», «ОВЕС»);
залучення учнівської молоді
до різноманітних акцій
волонтерського спрямування, а саме:
- збору коштів, продуктів
харчування, іграшок, одягу,
літератури, канцелярського приладдя
для надання адресної благодійної
допомоги, пластикових кришечок для
виготовлення протезів для поранених
учасників АТО;
- проведення творчих заходів:
концертних програм, майстер-класів,
зустрічей учнівської та педагогічної
громадськості з учасниками АТО, у
тому числі у шпиталях;
- плетіння та фарбування
маскувальних сіток для бійців АТО,
збору макулатури, приготування
випічки, солодощів для поранених у
зоні АТО;
- надання перукарських послуг
(дітям з багатодітних сімей, дітям з
інвалідністю, пораненим у шпиталях,
людям похилого віку у пансіонатах
для літніх людей, переселенцям,
особам з обмеженими
можливостями);
- залучення до участі в
екологічних акціях «Чисте довкілля»,
«Зробимо столицю чистою», Міський
день екологічної та культурної
свідомості «Україно! Збережемо тебе
для нащадків», з упорядкування
пам`ятників українським воїнам;
- участі в акції «Помічники
Святого Миколая» під час привітання
з новорічними та різдвяним святами

1

11.

2

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

3

Протягом року

4

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

5

6

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

7
дітей з особливими потребами;
- підготовки тренерів з числа
учнів вищих професійних училищ для
надання профілактичних послуг
підліткам групи ризику;
- проведення безкоштовних
екскурсій по історико-культурним
пам’яткам;
- участі у відновленні
автомобілів та ремонтних роботах
техніки для військових частин,
виготовленні противокумулятивних
екранів на бронетехніку;
- проведення просвітницьких
акцій з відродження традицій
святкування народних свят (Масляна,
Купала тощо);
- організації флешмобів
«Єдина Соборна Україна», «Долоні
Єдності», «Протидія торгівлі
людьми»;
- підготовки відеорепортажів про
волонтерську допомогу учнівської
молоді столиці.
Для залучення громадськості до
процесів формування житлової
політики та розвитку житловокомунального господарства, а також
до контролю щодо їх втілення
організовано та проведено низку
заходів щодо управління житловим
фондом та впровадження
енергоефективних заходів у
житловому секторі та бюджетній
сфері, зокрема:
- з нагоди Дня Києва спільно з
комунальними підприємствами
інформаційнорозважальних та
виставкових заходів з метою
популяризації житловокомунального
господарства столиці (26-27.05.2017);
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- 11 муніципального форуму
«Енергоефективна столиця», який
відбувся в рамках Європейського
тижня місцевої демократії у
Міжнародному конгресцентрі
«Український дім». Форум став
ефективним комунікаційним
майданчиком для обміну досвідом з
впровадження енергоефективних
заходів та енергозбереження. В ході
роботи форуму підведено підсумки
року міських програм у сфері
енергоефективності та презентовано
найбільш оригінальні
енергоефективні проекти у столиці
(18.10.2017);
- конференції на тему:
«Енергозбереження та
енергоефективність у галузі житловокомунального господарства столиці:
досягнення та перспективи розвитку»
в рамках проведення ХІІІ
Міжнародного конгресу
«Інституційні та технічні аспекти
реформування житлово-комунального
господарства» на території
Міжнародного виставкового центру.
Представниками
райдержадміністрацій презентовано
досягнення та перспективні плани
реалізації енергоефективних заходів у
районах столиці. (07.11.2017).
- інформаційних кампаній з
громадами столиці щодо
впровадження енергоефективних
заходів у житловому секторі, з питань
законодавчих змін та управління
житлового фонду (в кожному районі
столиці в період з 31.0l.2017 10.02.2017, 31.05.2017 - 08.06.2017,
13.l l.2017 - 17.11.2017).
Детальна інформація про інші
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проведені заходи розміщена на
офіційному веб-сайті Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури:
http://dzki.kievcity.gov .ua/news/?c= І
&d=2
З метою підвищення обізнаності
громадськості щодо законодавчих
нововведень та вирішення
проблемних питань галузі у Києві
запроваджено безкоштовні навчання
для киян. Так, у столиці
функціонують «Школа обізнаного
киянина», яка є першим освітнім
проектом Київської міської державної
адміністрації (http://shkolakyjan.info/),
та Центр навчання «Платформа
комфорту» комунального концерну
«Центр комунального сервісу»
(htto://edu.cks.kiev .ua/), де провідні
фахівці галузі систематично
проводять навчання відповідної
тематики. Крім того, на постійній
основі мешканці отримують
консультації і від фахівців
Департаменту ЖКІ.
Розроблено та розміщено на вебсайті Департаменту ЖКІ
інформаційні матеріали з актуальних
питань галузі. На постійній основі
забезпечено висвітлення важливих
подій у сфері житлово-комунального
господарства на вебсайті
Департаменту, офіційній сторінці
Департаменту у соціальній мережі
Facebook, відповідних розділах на
офіційному Інтернет-порталі
Київської міської державної
адміністрації та Єдиному державному
веб-порталі відкритих даних.
У 2017 році у столиці запрацював
сайт Центральної диспетчерської
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Проведення аналізу практики
забезпечення структурними
підрозділами виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), консультацій з
громадськістю щодо сприяння
розвитку громадянського
суспільства, залучення
громадськості до формування
та реалізації державної і
регіональної політики

Грудень 2016 –
січень 2017 року

Департамент
суспільних
комунікацій,
структурні
підрозділи
виконавчого
органу
Київської міської
ради (Київської
міської
державної
адміністрації),
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Громадська
організація
«Центр
конструктивних
технологій
Піар ленд»

Налагодження
ефективної взаємодії
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
з громадськістю,
врахування громадської
думки під час
формування та
реалізації державної
політики в місті Києві

13.

Здійснення комплексних
заходів, спрямованих на
підвищення громадянської
освіти працівників
структурних підрозділів
виконавчого органу Київської
міської ради, районних в місті
Києві державних адміністрацій,
представників організацій
громадянського суспільства,
мешканців м.Києва шляхом
проведення семінарів та інших
навчальних заходів з питань
сприяння розвитку
громадянського суспільства

2016 рік –
2017 рік

Департамент
суспільних
комунікацій
Київський
міський центр
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади,
органівмісцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ і

Громадська
організація
«Український
незалежний
Центр
політичних
досліджень»,
Громадська
організація
«Центр
конструктивних
технологій
Піар ленд»

Підвищення
кваліфікації та рівня
громадянської і
правової культури
державних службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування,
керівників органів
самоорганізації
населення,
представників ІГС

7
служби з питань ЖКГ 1557 із
розширеним спектром сервісів www.1557.kiev.ua. Зареєструвавшись
на порталі можна дізнатись про
причини відключення послуг,
залишити заявку щодо аварійної
ситуації, отримати інформацію про
обслvговvючу організацію,
отримувати оперативні повідомлення
на пошту тощо.
Центр конструктивних технологій
Піар ленд провів опитування 185
респондентів, збір даних та їх
обробку, а також вніс пропозиції по
удосконаленню методики подальших
соціологічних досліджень.

Під час підвищення кваліфікації
державних службовців структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних
адміністрацій, посадових осіб
Київської міської ради КМЦППК
велика увага приділялась питанням
розвитку громадянського суспільства
в Україні.
Під час навчання за професійною
програмою підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування V-VII
категорій посад вивчався модуль ФВ-
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Вивчення можливості щодо
включення до варіативної
складової навчальних планів
загальноосвітніх,
професійно-технічних та
вищих навчальних закладів
курсів за вибором з питань
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Протягом року

4
організацій

Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту,
районні в місті
Києві державні
адміністрації
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5 «Механізми взаємодії органів
державної влади і громадськості».
У квітні та жовтні 2017 року
організовано чотири тематичних
короткострокових семінарів
«Організація роботи органів
самоорганізації населення» для
керівників і секретарів ОСН.
У травні проведено тематичний
короткостроковий семінар
«Громадянське суспільство в Україні.
Взаємодія органів влади з
громадськістю».
У листопаді проведено круглий
стіл «Механізми взаємодії влади
громадян».
Упродовж 2017 року проведено 14
семінарів, в яких взяли участь 278
державних службовців структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних
адміністрацій, посадових осіб
Київської міської ради та 93
керівники і секретарі органів
самоорганізації населення.
До проведення семінарів були
залучені провідні викладачі
Національної академії державного
управління при Президентові
України, представники громадських
організацій і органів самоорганізації
населення.

Громадська
організація
«Центр конструктивних
технологій
Піар ленд»

Забезпечення
просвітницької
діяльності серед
молодих мешканців
столиці в сфері розвитку
громадянського
суспільства

Питання розвитку громадянського
суспільства включено окремим
розділом «Громадянське суспільство»
до навчальної програми з предмету
«Людина і світ» для учнів 10-11
класів.

1

2
розвитку громадянського
суспільства

15.

Розробка і впровадження
новітніх інформаційнокомунікаційних технологій, що
відповідають кращим світовим
практикам використання
інформаційних технологій
електронного урядування та
електронної демократії у сфері
місцевого самоврядування, для
забезпечення потреб населення,
підприємств, установ та
організацій міста Києва з
урахуванням механізмів та
завдань, передбачених
Національною стратегією
сприяння розвитку
громадянського суспільства в
Україні на 2016 -2020 роки

3

Протягом року

4

Департамент
інформаційнокомунікаційних
технологій

5

6

7

Впровадження
технологій
електронного
урядування та розвитку
електронної демократії

До складу завдань Комплексної
міської цільової програми
«Електронна столиця» на 2015-2018
роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 02.07.2015
(зі змінами) (далі – Програма),
включено ряд заходів щодо сприяння
розвитку електронної демократії:
у рамках виконання заходу «2.10.
Розвиток сервісу "Громадський
бюджет"» Програми протягом 20172018 років здійснюється розвиток
системи «Громадський проект»
(https://gb.kyivcity.gov.ua/), технічна
підтримка програмного забезпечення
сервісу, інтеграція його з особистим
кабінетом киянина на єдиному вебпорталі територіальної громади міста
Києва у рубриці «Громадський
проект» та іншими електронними
сервісами, впровадження технологій
комунікації між прихильниками
проектів, автоматизація процесів
розгляду проектів, створення системи
звітності та оповіщення про хід
реалізації проектів тощо.
під час виконання заходу «2.11.
Розвиток та модернізація сервісу
електронних петицій», термін
реалізації якого – 2017 - 2018 роки,
здійснювалася модернізація
інформаційного ресурсу
petition.kievcity.gov.ua:
удосконалюється технологія
верифікації результатів голосування,
покращення дизайну сервісу
електронних петицій, а також його
інтеграція з сервісом особистого
кабінету киянина, формування
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16.
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Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи щодо
механізмів підтримки реалізації
енергоефективних заходів у
житлових будинках міста
Києва, в яких створені
об’єднання співвласників

3

Протягом року

4

Департамент
житловокомунальної
інфраструктури

5

6

7
інтерактивної звітності щодо процесу
розгляду електронних петицій,
інформування громадян про хід
розгляду електронних петицій тощо.
виконувався захід «1.21. Створення
та супроводження порталу "Відкриті
дані"». Міський інформаційноаналітичний портал
data.kyivcity.gov.ua призначений для
розміщення публічної інформації у
формі відкритих даних для
забезпечення вимог Закону України
«Про доступ до публічної інформації»
та постанови Кабінету Міністрів
України від 21.10.2015 № 835 «Про
затвердження Положення про набори
даних, які підлягають оприлюдненню
у формі відкритих даних».
Під час виконання заходу
Програми «1.1. Модернізація та
функціональне розширення
інформаційно-телекомунікаційної
системи "Єдиний веб-портал
територіальної громади міста Києва"
створювався оновлений портал міста
Києва https://portal.kyivcity.gov.ua/ для
забезпечення прозорості та
відкритості діяльності міської влади,
створення комфортних умов щодо
доступу громадян до інформації та
сприяння їхній участі у прийнятті
рішень щодо забезпечення
життєдіяльності столиці.

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

З метою залучення організованих
та неорганізованих співвласників
багатоквартирних будинків до
впровадження енергоефективних
заходів в у житловому фонді Київська
міська влада запровадила механізми
співфінансування капітального
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2
багатоквартирних будинків, а
також у кооперативних
будинків
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ремонту спільного майна у
багатоповерхових будинках міста
Києва. На сьогодні у місті Києві діють
дві міські програми співфінансування
щодо ремонту житлового фонду
(70/30), а саме:
Конкурс проектів з реалізації
енергоефективних заходів у житлових
будинках міста Києва, в яких
створено ОСББ/ЖБК. Конкурс
запроваджено з 2015 р. Переможці
конкурсу: 2015 -13 проектів, 2016 -62,
2017 -135.
Програма співфінансування
реконструкції, реставрації,
проведення капітальних ремонтів,
технічного переоснащення спільного
майна у багатоквартирних будинках
міста Києва, що експлуатуються
більше 10 р.
Детальна інформація про програми
з капітального ремонту спільного
майна у багатоквартирних будинках
м. Києва на умовах співфінансування
(70/30) на вебсайті Департаменту
ЖКІ: http://dzki.kievcity.gov
.ua/content/2017-rik.html.
Впродовж звітного періоду в
кожному з 10 столичних районів
організовано та проведено
інформаційні кампанії з питань
залучення громадськості до участі у
зазначених програмах.
Інформаційно-роз'яснювальна
робота щодо впровадження
енергоефективних заходів також
проводиться і під час спілкування з
громадськістю, проведенні
виставкових заходів, форумів,
конференцій, семінарів, за допомогою
ЗМІ тощо. Під час зазначених
інформаційно-комунікаційних заходів
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Висвітлення у комунальних
засобах масової інформації
питань на правову тематику з
метою підвищення рівня
правової обізнаності та
правової культури населення,
як необхідних складових для
стимулювання розвитку
громадянського суспільства
Насамперед, щодо:
верховенства права; прав і
свобод людини і громадянина;
реалізації права громадян на
звернення до органів місцевого
самоврядування; діяльності
організацій громадянського
суспільства;
профілактики правопорушень
та інших

3

Постійно

4

5

6

Департамент
суспільних
комунікацій
(висвітлення),
Головне
територіальне
управління
юстиції у місті
Києві (написання
статей)

Координацій
на рада
молодих
юристів при
Головному
територіальн
о-му
управлінні
юстиції у
місті Києві
(написання
статей) та
інші

Просвітницькі заходи у
сфері розвитку
громадянського
суспільства і
міжсекторальної
співпраці

7
фахівці Департаменту надають
необхідні роз'яснення та поширюють
наявні дрvковані матеріали
Комунальні засоби масової
інформації м. Києва, зокрема, газети
«Вечірній Київ» та «Хрещатик»
(електронні версії (eveningkiev.com
та kreschatic.kiev.ua), телеканал
«Київ» («СТН»-новини, програми
«Столиця», «У центрі уваги», «Ранок
по-київськи»), радіостанція «Голос
Києва 98 ФМ» (новини) забезпечують
систематичне та широке висвітлення
питань на правову тематику.
Упродовж 2017 року працівниками
органів юстиції міста Києва здійснено
209 різноманітних виступів у засобах
масової інформації з правових питань,
включаючи інтернет-ресурси.
Наприклад, виступи в засобах
масової інформації з актуальних
правових питань здійснено на такі
теми: «Звернення у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану»
(телеканал ТРК «Київ»); «Як
убезпечити себе від недобросовісного
забудовника – поради нотаріуса»
(«Громадське радіо»), «Про проект
Міністерства юстиції України «Я маю
право!» (газета «Вісті», радіо «Голос
Києва», ТРК «Київ») та інші.
Крім того, на офіційній сторінці в
соціальній мережі «Facebook»
постійно розміщувалась інформація
про новини в законодавстві з питань,
пов`язаних із компетенцією органів
юстиції, наприклад: «Важлива
інформація щодо можливості
перевірки чи належним суб’єктом
видана довідка про склад сім'ї (форма
3) у місті Києві», «Правове
врегулювання майнових відносин в
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Проведення в системі
позаурочної правовиховної
роботи у загальноосвітніх
навчальних закладах зустрічей
з фахівцями-юристами з метою
набуття учнями правових
знань, підвищення рівня їх
правосвідомості, формування

2016 – 2017 роки

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

Координацій
на рада
молодих
юристів при
Головному
територіальн
о-му
управлінні

6

Забезпечення
поширення правових
знань у молодіжному
середовищі з метою
посилення цілісної
загальнодержавної
складової у сфері
здійснення

7
сім’ї, правові аспекти шлюбного
договору» (Управління з питань
нотаріату Головного управління);
«Покрокові дії для отримання
інформаційної довідки з Єдиного
реєстру підприємств, щодо яких
порушено провадження у справі про
банкрутство», «Інформація щодо
участі співробітників відділу з питань
банкрутства ГТУЮ у місті Києві в
засіданні тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат при
КМДА)» (відділ з питань банкрутства
Головного управління), «Особливості
проведення державної реєстрації на
підставі рішень судів» (Управління
державної реєстрації Головного
управління) тощо.
Також Головне управління
співпрацює з КП «Радіостанція
«Голос Києва», при цьому предметом
спільної діяльності є проведення
комплексу заходів, спрямованих на
підвищення правової свідомості
громадян, сприяння їх соціальної і
правової захищеності, захисту
конституційних прав, свобод та
інтересів громадян шляхом надання в
ефірі консультацій з правових питань
та роз’яснень чинного законодавства
України.
З метою підвищення рівня
правових знань населення протягом
2017 року вдалося зберегти та
посилити позитивні тенденції в
правопросвітній роботі,
запропонувати нові форми її
проведення.
Зокрема, укладено понад 20

1

2
ціннісних орієнтирів та
активної позиції як членів
громадянського суспільства
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управління
юстиції у місті
Києві

5
юстиції у
місті Києві

6
інформаційнопросвітницької політики
для сприяння розвитку
громадянського
суспільства

7
меморандумів про співпрацю з
вищими навчальними закладами, які
здійснюють підготовку юристів, а
також іншими органами та
установами, наприклад Міським та
обласним центрами зайнятості
населення, Національною гвардією
України тощо.
Підготовлено понад 30 методичних
матеріалів (буклети та методичні
рекомендації) з актуальних питань
законодавства для різних верств
населення.
Налагоджено співпрацю з 5-ма
громадськими та благодійними
організаціями, які здійснюють
діяльність у сфері правопросвіти
населення.
Варто зазначити також, що
постійно оновлюється та
вдосконалюється офіційний веб-сайт
Головного територіального
управління юстиці у місті Києві, де
опубліковуються зміни та новели в
законодавстві, а також висвітлюються
роз’яснення спеціалістів Головного
територіального управління юстиції у
місті Києві з актуальних правових
питань.
Всього у 2017 році проведено
понад 100 різноманітних
правопросвітніх заходів, якими
охоплено понад 25 тис. осіб. В ряді
заходів брали участь представники
органів юстиції та громадськості з
інших регіонів України, а також
керівники Міністерства юстиції
України.
Зокрема, проведено широку
роз’яснювальну роботу (флеш-моби,
круглі столи, панельні дискусії) з
популяризації проектів Міністерства
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юстиції України:
проект « Он-лайн будинок
юстиції»;
проект « Шлюб за добу»;
проект «Я МАЮ ПРАВО!».
В рамках реалізації проекту «Я
МАЮ ПРАВО!» розміщено понад 50
носіїв зовнішньої реклами, рекламні
промо – ролики з реалізації проекту
розміщені в 10 кінотеатрах міста
Києва, Міжнародному аеропорту Київ
(Жуляни), на залізничних вокзалах
міста Києва, Одеси, Харкова та в
швидкісних потягах. Започатковано
правопросвітницький проект для
старшокласників міста Києва «Моя
професія – юрист». В рамках
реалізації даного проекту на базі
Київського Палацу дітей та юнацтва
на постійній основі проводяться
різноманітні лекції, майстер класи,
тренінги, практичні навчання для
старшокласників загальноосвітніх
навчальних закладів міста Києва з
метою підвищення рівня правової
підготовки учнівської молоді та
підвищення рівня зацікавленості
учнів в процесі вибору профілю
навчання і сфери майбутньої
професійної діяльності, сприяння їх
самореалізації і творчому розвитку.
Слід зазначити також, що під час
Всеукраїнського тижня права у всіх
загальноосвітніх навчальних закладах
столиці (понад 500) у період з 4 по 8
грудня 2017 р. були проведені уроки
та бесіди з учнями у рамках
відзначення Загальної декларації прав
людини, яка була прийнята
Генеральною Асамблеєю ООН 10
грудня 1948 р. та представляє
глобальне вираження невід’ємних
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прав, які мають усі люди, незалежно
від їх етнічного та соціального
походження, мовних або інших ознак.
Також Головним територіальним
управлінням юстиції у місті Києві у
рамках проведення Всеукраїнського
тижня права (у період з 04.12.2017 по
08.12.2017) було проведено ряд
заходів, під час яких здійснювалось
широке інформування громадян з
правових питань.
Зокрема, взято участь у таких
заходах:
- надання безоплатної первинної
правової допомоги населенню під час
виставки-форуму «Правники
суспільству», що проходила у
приміщенні виконавчого органу
Київської міської ради;
- презентація проекту «Я маю
право!», інформування з правових
питань у Міській спеціалізованій
молодіжній бібліотеці «Молода
гвардія»;
презентація проекту «Я маю
право!», інформування з правових
питань у бібліотеці ім. Андрія
Головка.
Варто відмітити також, що 31
травня 2017 року у рамках
відзначення Міжнародного дня
захисту дітей Головним
територіальним управлінням юстиції
у місті Києві за підтримки
Міністерства юстиції України
проведено масштабний захід:
виставку творчих робіт засуджених
підлітків «Крок назустріч» та
панельна дискусія «Дитяча
злочинність: виклики ХХІ століття».
На заході були присутні члени
МКМР.
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Упродовж 2017 року проведено
також ряд конференцій, круглих
столів, зокрема на наступні теми:
«День Соборності – відродження
національного свята», «Реформування
системи примусового виконання
судових рішень в Україні», «Новели в
законодавстві щодо примусового
виконання судових
рішень», «Інтеграція через діалог» з
ініціативи Асоціації «Нова Доба» ГО
«УМНІЦ», «Приведення своїх
установчих документів у
відповідність до вимог податкового
законодавства та Закону України
«Про громадські об’єднання» та інші.
Крім того, проведено масштабні
правопросвітницькі акції, зокрема,
присвячені до Дня Конституції
України, до Дня захисту дітей:
«Дитина у тривожному середовищі:
практика розвитку та відновлення» Панельна дискусія.
Крім того, наприкінці минулого
року проведено благодійну
правопросвітницьку акцію в НДСЛ
«ОХМАДИТ» разом з Міністерством
юстиції України «Мін’юст з тобою
однієї крові».
На виконання вимог Закону
України «Про безоплатну правову
допомогу» Головним територіальним
управлінням юстиції у місті Києві на
базі Управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової
роботи та правової освіти на якісно
новому рівні організовано роботу
Громадської приймальні, в якій
надано правову допомогу понад 260
громадянам.
Департамент освіти і науки, молоді
та спорту здійснює співпрацю з

1

2

3

4

5

6

7
Департаментом патрульної поліції
щодо взаємодії органів поліції із
закладами освіти з метою формування
в учнів життєво-необхідних навичок
безпечної поведінки, створення
безпечного середовища для учасників
навчально-виховного процесу,
профілактики правопорушень,
бездоглядності, безпритульності,
формування здорового способу життя
та реалізації завдань, спрямованих на
розроблення і впровадження нових
методів і форм профілактики
правопорушень серед дітей (232
заклади загальної середньої освіти
взаємодіють зі Шкільними офіцерами
поліції).
На 2017-2018 навчальний рік
визначено пілотні заклади освіти, в
яких впроваджуватиметься
профілактична протиалкогольна та
протинаркотрична програма для учнів
1-11 класів «Відверта розмова», яка
передбачає профілактичну діяльність
у формі модулів за напрямами:
«Технології проведення
профілактичного тренінгу в умовах
шкільного середовища»;
«Профілактика алкогольних та
наркотичних проблем»;
«Профілактичні дії на робочому місці
серед персоналу загальноосвітніх
навчальних закладів»; «Батьківська
компетентність або підказки батькам.
Профілактика алкогольних та
наркотичних проблем серед дітей»;
«Моє здоров'я… Моє рішення… Мій
вибір… Профілактика алкогольних та
наркотичних проблем серед учнів».
Крім того, протягом 2017 року
проведено тематичні заходи:
Стратегічну сесію щодо
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Розроблення циклу тематичних
семінарів та інформаційнороз’яснювальної роботи для
представників неприбуткових
організацій кожному районі
міста

2016 – 2017 роки
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Департамент
суспільних
комунікацій,
Управління
державної
реєстрації
Головного
територіального
управління
юстиції у місті
Києві
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попередження небезпечних
залежностей у підлітковому
середовищі, під час якої обговорено
основні питання: Синергія: школа –
поліція – наука – родина – медицина;
Безпечне підліткове середовище.
Фактори ризику; Формування
навичок безпечної поведінки
підлітків.; Школа – територія безпеки;
Алгоритм психолого-педагогічної
діяльності з профілактики негативних
явищ у підлітковому середовищі;
Семінар-практикум «Держава,
освіта, громада: простір порозуміння
та співпраці» за участі представників
Всеукраїнської Наркологічної
Асоціації, Прокуратури міста Києві,
ГУ НП України в місті Києві,
Патрульної поліції, Центру правової
допомоги киянам, які опинилися в
складних життєвих обставинах.

Громадська
рада при
виконавчому
органі
Київської
міської ради
(Київській
міській
державній
адміністрації
),
Координацій
-ний комітет
громадських
рад при
районних в
місті Києві
державних
адміністрація
х

Просвітницькі заходи у
сфері розвитку
громадянського
суспільства і
міжсекторальної
співпраці

У рамках забезпечення
інформаційно - роз’яснювальної
роботи для представників
неприбуткових організацій на базі
Головного територіального
управління юстиції у місті Києві
представниками Національного
агентства України з питань державної
служби, Служби у справах дітей та
сім’ї, Департаменту соціального
захисту населення (КМДА),
Департаменту земельних ресурсів
(КМДА), Державної служби України з
питань геодезії, картографії та
кадастру, Національної поліції у місті
Києві, Державного підприємства
«Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та
якості», Антикорупційного бюро
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України, Київського міського центру
зайнятості, Департаменту культури
(КМДА), Департаменту охорони
здоров’я (КМДА), Департаменту
соціального захисту населення
(КМДА) проведено 30 лекцій, а саме:
«Практичні аспекти впровадження
нового Закону України «Про
державну службу», «Правові аспекти
та порядок стягнення аліментів на
дітей», «Порядок надання пільг та
соціальний захист учасників АТО»,
«Сучасний стан та проблеми
реформування земельних відносин в
Україні», «Функціонування
Національної поліції України у
реаліях сьогодення», «Правові основи
розвитку стандартизації та
сертифікації в Україні», «Актуальні
проблеми антикорупційної політики в
Україні», «Правові основи
державного регулювання зайнятості
молоді в Україні», «Проблеми та
перспективи державного управління
сферою збереження та охорони
історико-культурної спадщини
України», «Етико-правові проблеми
евтаназії», «Порядок надання
соціального житла» та інші.
Протягом звітного періоду,
Департаментом суспільних
комунікацій проведено 15 навчальних
семінарів:
- 2 семінари-тренінги з питань
взаємодії влади і громади, процедур
публічних закупівель та організації
діловодства в органах самоорганізації
населення з метою підвищення
кваліфікації та професійного рівня
керівників та секретарів органів
самоорганізації населення (04.0405.04.2017, 65 осіб)
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- 2 тренінги з питань державної
політики у сфері євроатлантичної
інтеграції та набуття безвізу для
керівників інформаційних підрозділів
районних державних адміністрацій в
м. Києві та структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) (26.06.2017, 29.06.2017,
65 осіб);
- тренінг-семінар «Організації
громадянського суспільства як
надавачі соціальних послуг: існуючі
механізми регулювання та
державного фінансування надання
соціальних послуг» за участю
представників державних установ та
організацій громадянського
суспільства (10-14.07.2017, 280 осіб);
- семінар «Актуальні питання
участі організацій громадянського
суспільства у формуванні та реалізації
державної політики» (18.10.2017, 32
особи);
- семінар «Питання захисту прав
жителів органами самоорганізації
населення: теоретичний аналіз та
практичний вимір» (20.10.2017, 36
осіб);
- семінар «Шляхи забезпечення
органами самоорганізації населення
ефективного контролю якості надання
житлово-комунальних послуг»
(01.11.2017, 38 осіб);
- семінар «Шляхи ефективної
участі громадськості в управлінні
містом: бюджет участі та міський
конкурс проектів і програм місцевого
самоврядування» (03.11.2017, 80
осіб);
- семінар «Мовна «р» - еволюція у
столиці 2017: спільнодія як ресурс
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Проведення із залученням
Протягом року
благодійних організацій
просвітницьких заходів серед
представників поліції, громадян
стосовно законодавства щодо
збору публічних пожертв та
вироблення рекомендацій щодо
дій поліції, спрямованих на
попередження шахрайства у
сфері збору публічних
благодійних пожертв на
вулицях та у публічних місцях
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Управління з
питань
правоохоронної
роботи,
запобігання та
протидії корупції

Благодійна
організація
«Українськи
й форум
благодійникі
в»

Залучення
представників поліції до
боротьби з шахрайством
у благодійності

7
формування національної
ідентичності» за участю експертів,
керівників інформаційних підрозділів
районних державних адміністрацій в
м. Києві та представників
громадянського суспільства
(07.11.2017, 80 осіб);
- семінар «Актуальні питання
лідерства та організації командної
роботи» (13.11.2017, 36 осіб);
- семінар «Шляхи ефективної
участі громадськості в управлінні
містом: бюджет участі та міський
конкурс проектів і програм розвитку
місцевого самоврядування»
(28.11.2017, 29 осіб);
- семінар «Ефективна комунікація в
команді: актуальні питання і шляхи їх
вирішення» (13.12.2017, 39 осіб);
- семінар «Робота бухгалтера в
органі самоорганізації населення:
теоретичний аналіз та практичний
вимір» (18.12.2017, 29 осіб);
- семінар «Виконання власних
повноважень органами
самоорганізації населення –
будинковими комітетами»
(22.12.2017, 28 осіб).
БО «Український форум
благодійників» 20.12.17 провів
тренінг для патрульних поліцейських.
Мета тренінгу: запобігання
патрульних поліцейським
шахрайським діям під час публічного
збору благодійних пожертв
https://www.facebook.com/yulia.bers
ymenko/posts/547580142245587?pnref=
story.
Також, проведено сесію питаннявідповіді до ГУ ДФСУ у м. Києві для
бухгалтерів НГО (за сприяння
Громадської ради при ГУ ДФС).
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https://www.facebook.com/events/16
2923297652939.
Протягом 01.08-31.08.17 розміщено
візуальну соціальну рекламу в Києві з
закликом до відповідальної
благодійності. Загалом розміщено10
бігбордів, 20 сітілайтів. Звіт
Київреклами за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/0Bzuc
YvVnjYdfZy1EbVIyYUctT0E/view?us
p=drive_web.
Також, Комунальним
підприємством «Київський
метрополітен» в рухомому складі та
на станціях проводиться оповіщення
населення з метою попередження
шахрайства під час збору благодійних
пожертв, яке може здійснюватись
незаконними благодійними
організаціями.

