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З метою створення у м. Києві сприятливих умов для розвитку
громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії
міської влади з інститутами громадянського суспільства протягом I
півріччя 2018 року Департаментом суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечувалось виконання міської цільової
програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві
на 2017 - 2019 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від
08.12.2016 № 536/1540.
Протягом звітного періоду в спеціальному розділі «Громадське
обговорення проектів нормативно-правових актів» на офіційному Вебпорталі Київської міської влади (projects.kievcity.gov.ua) обговорено 69
проектів нормативно-правових актів.
27.04.2018 організовано та проведено ІІ-ий Київський міський
Форум організацій громадянського суспільства.
19.05.2018 забезпечено організацію та проведення заходів із
відзначення Дня Європи в місті Києві у 2018 році.
Спільно з Асоціацією міст України, Норвезьким інститутом міських і
регіональних досліджень, Університетським коледжем прикладних
наук Осло і Акерсгуса продовжується реалізація проекту
«Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому
рівні в Україні».
05.02.2018 презентовано результати соціологічного дослідження з
вивчення думки жителів України, жителів міст, сіл та селищ –
учасників проекту та депутатів міст, сіл та селищ – учасників проекту,
що проводилось компанією «Оперативна соціологія»;
Здійснюються заходи щодо організації та проведення міського
конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна
громада».
Головними подіями звітного періоду стали святкування Дня
Соборності України, 100-річчя подій Української революції 1917-1921
років, Дня пам’яті Героїв Крут, відзначення 204-ї річниці від дня
народження Тараса Григоровича Шевченка, а також
вшанування пам’яті жертв політичних репресій, масово захоронених у
Биківні на Київщині та урочистості з нагоди Дня Конституції
України.
Протягом першого півріччя 2018 року здійснювалися заходи щодо
розширення мережі органів самоорганізації населення міста:
легалізовано 6 ОСН. В Єдиному реєстрі органів самоорганізації
населення в місті Києві обліковується 159 ОСН.
На виконання рішення Київської міської ради від 15.12.2011
№ 832/7068 «Про міський конкурс проектів та програм розвитку
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2.

Організувати та провести
міський конкурс 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

-

місцевого самоврядування» та відповідно до міської цільової програми
«Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 20172019 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 08
грудня 2016 року
№ 536/1540, забезпечено проведення у травні – липні 2018 року серед
органів самоорганізації населення міста конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування. Участь у конкурсі взяли 40
проектів ОСН. Відділом забезпечено підготовку аналітичних
матеріалів щодо поданих проектів, яка передана для розгляду
конкурсній комісії. Відповідно до рішення конкурсної комісії, яка
розглядала проекти на засіданні 04.07.2018, переможцями конкурсу
визначено 31 проект. З проектами та програмами можна було
ознайомитись на офіційному сайті Департаменту суспільних
комунікацій у розділі «Міський конкурс проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування» за посиланням:
http://dsk.kievcity.gov.ua/content/proekty-ta-programy-podani-osn-dlyauchasti-u-konkursi.html.
Організаційно забезпечено проведення 14.02.2018 засідання комітету
з підготовки проекту Концепції та проекту Статуту територіальної
громади міста Києва та засідання робочої групи науковців 30 березня
2018 року, а також забезпечено збір інформації щодо підготовки
учасниками робочої групи науковців окремих розділів проекту
Статуту територіальної громади міста Києва.
Забезпечено узагальнення пропозицій та зауважень до проекту
Статуту територіальної громади м. Києва, підготовлених на виконання
рішення засідання комітету від 01.06.2018.
Здійснення фінансової
21 вересня 2017 року затверджено рішення Київської міської ради №
підтримки програм
48/3055 «Про деякі питання міського конкурсу проектів "Громадська
перспектива: прозора влада та активна громада"», загальний обсяг
(проектів, заходів),
коштів якого у 2018 році - 2 млн 200 тис. грн. (міська цільова
розроблених інститутами
громадянського суспільства програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві
на 2017 - 2019 рр.")
З 26 грудня 2017 року по 09 лютого 2018 року тривав прийом заявок
на участь у конкурсі програм (проектів, заходів), розроблених
інститутами громадянського суспільства для виконання яких
надається фінансова підтримка з міського бюджету. Подано 131
проект на суму понад 22,6 млн.грн. До подальшої участі було
допущено 125 організацій.
5,6,7,13 березня 2018 року в ході відкритого захисту відбулась
презентація проектів. За цей період виступили 92 громадські
організації, які на відкритому захисті презентували 122 проекти.
16 березня 2018 року, на офіційному веб-сайті Департаменту
суспільних комунікацій було оприлюднено список переможців
конкурсу (наказ від 26.03.2018 № 30 «Про переможців міського
конкурсу проектів: "Громадська перспектива: прозора влада та
активна громада"»).
26 квітня 2018 року депутатами Київської міської ради було
прийнято рішення № 800/4864 «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про
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3.

Провести відбір успішних
практик реалізації громадських
ініціатив у вирішенні питань
місцевого значення в рамках
відзначення Європейського
тижня місцевої демократії

Вересеньжовтень
2018 року

Департамент
суспільних
комунікацій

-

4.

Здійснити 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 року № 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

Протягом
2018 року

Департамент
соціальної
політики

-

бюджет міста Києва на 2018 рік», на підставі якого було затверджено
наказ від 15.05.2018 № 47 «Про фінансування переможців міського
конкурсу проектів: "Громадська перспектива: прозора влада та
активна громада».
З травня 2018 року триває підготовка фінансово-кошторисної
документації для реалізації проектів відповідно до затверджених сум
коштів та укладання з ІГС договорів про виконання проектів,
визначених переможцями Конкурсу відповідно до затвердженого
переліку.
Наразі всі організації вже уклали фінансові договори з
Організатором конкурсу – Департаментом суспільних комунікацій і
розпочали активну реалізацію своїх проектів.
Також, постійно ведеться моніторинг та перевірка ходу реалізації
проектів-переможців, з якими вже було укладено договори.
Заохочення організацій
Розпочато роботу щодо створення організаційного комітету з
громадянського суспільства відбору успішних практик реалізації громадських ініціатив у
за активну діяльність та
вирішенні питань місцевого значення в рамках відзначення
досягнення в реалізації
Європейського тижня місцевої демократії
ініціатив у вирішенні
питань соціального,
культурного, економічного
та інших аспектів життя
міста
Департамент соціальної політики спiвпрацює з громадськими
Забезпечення
органiзацiями, дiяльнiсть яких має соціальну спрямованість та на
конструктивної взаємодії
умовах соціального партнерства вiдповiдно до мiськоi комплексної
між виконавчим органом
програми «Соцiальне партнерство».
Київської міської ради
На сайтi Департаменту 21 травня 2018 року розміщено Оголошення
(Київською міською
про початок проведения конкурсного вiдбору громадських органiзацiй
державною
адміністрацією), районними для надання фiнансовоi пiдтримки з бюджету мiста Києва у 2018 роцi,
вiдповiдно до рiшення Київської мiської ради вiд 19.04.2018 №
в місті Києві державними
адміністраціями та
495/4559 «Про внесения змiн до Порядку вiдбору громадських
громадськими
органiзацiй для надання фiнансової пiдтримки з бюджету мiста Києва,
організаціями, діяльність
затвердженого рiшенням Київської мiської ради вiд 11 лютого 2016
яких має соціальну
року № 89/89».
спрямованість, з вирішення
До участi у конкурсному вiдборi допускаються громадськi
актуальних питань розвитку органiзацiї, якi мають статус юридичної особи не менше нiж один рiк
міста, підтримки
до дати оголошення конкурсного вiдбору, дiяльнiсть яких
громадських ініціатив,
поширюється на територiю мiста Києва або району (районiв) мiста
підвищення рівня
Києва.
соціального захисту
Метою проведения конкурсного вiдбору є залучення громадських
окремих категорій
органiзацiй до спiвпрацi з виконавчим органом Київської мiської ради
населення, сприяння
(Київською мiською державною адмiнiстрацiєю ), районними в мiстi
Києвi державними адмiнiстрацiями, шляхом реалiзацiї розроблених
розвитку громадянського
суспільства
ними проектiв, спрямованих на виконання завдань i заходiв Стратегії
розвитку мiста Києва до 2025 року, затвердженої рiшенням Київської
мiської ради вiд 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження
Стратегiї розвитку мiста Киева до 2025 року», в частинi пiдвищення
рiвня соцiального захисту окремих категорiй населения.
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заходів до державних свят та
визначних дат»

5.

Провести щорічний Конкурс
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

-

Конкурснi пропозицiї подаютюся громадськими органiзацiями за
такими пріоритетними напрямками:
1.Реабiлiтацiя та соцiальний захист осiб з iнвалiднiстю рiзних
нозологiй захворювань (крiм осiб з вадами слуху та зору).
2.Реабiлiтацiя та адаптацiя осiб з вадами слуху та зору.
3.Проведения комплексної реабілітації та спеціалізованого
консультування дiтей та молодi з iнвалiднiстю.
4.
Реiнтеграцiя людей груп ризику (осiб, які звiльняються з
мiсць позбавлення волi).
5.
Соцiальна реабiлiтацiя учасникiв антитерористичної операцiї,
воїнів-iнтернацiоналiстiв, учасникiв бойових дiй та їхнiх сiмей.
6. Соцiальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
7.
Соцiальна адаптацiя дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського піклування.
8.
Забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв.
9.
Соцiальна реабiлiтацiя та залучення людей похилого вiку до
активної участі в суспільному житті міста.
10. Проведения роботи, спрямованої на патрiотичне виховання
молодi.
11.
Абiлiтацiя, заходи iз включення до мiсцевої спiльноти,
представництво iнтересiв, розумнi пристосування для осiб з
iнтелектуальними порушеннями та членiв їх сiмей, якi здiйснюють
опiку та догляд.
12.
Надання iнших соцiальних послуг.
17 січня 2018 року відбулося засідання Конкурсної комісії з розгляду
Формування і реалізація
потенціалу молоді задля її
проектів розроблених молодіжними та дитячими громадськими
всебічної самореалізації та організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у
2018 році за результатами якого визначено переможців Міського
успіху в інтересах сталого
конкурсу проектів молодіжних та дитячих громадських організацій
розвитку і
конкурентоспроможності м. для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2018 році.
Фінансову підтримку отримало 25 молодіжних та дитячих
Києва
громадських організацій на загальну суму 1 582 500,00 грн.
Наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту №256 від
27.03.2018 «Про організацію та проведення Міського конкурсу з
визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими
громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова
підтримка у 2019 році» затверджено конкурсну документацію, текст
оголошення про проведення Конкурсу, а також термін проведення
Конкурсу.
До 10 травня 2018 року тривав збір пропозицій щодо кандидатур до
складу конкурсної комісії Міського конкурсу проектів, розроблених
молодіжними та дитячими громадськими організаціями для реалізації
яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році .
14 травня 2018 року закінчився термін подачі конкурсних
пропозицій на участь у Міському конкурсі з визначення проектів,
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями
для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 року.
Загалом надійшло 48 конкурсних пропозицій від 27 інститутів
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6.

Провести консультації з
громадськістю у формі
публічного громадського
обговорення (шляхом
проведення громадських
слухань, засідань за круглим
столом, зборів, зустрічей
(нарад) з громадськістю) та/або
електронних консультацій з
громадськістю з питань, що
стосуються суспільноекономічного розвитку
держави, реалізації та захисту
прав і свобод громадян,
задоволення їх політичних,
економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів

Протягом
2018 року

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

громадянського суспільства, а саме від 18-ти молодіжних та 9-ти
дитячих організацій на загальну суму 5 003 573,92 грн. Очікуване
фінансування від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – 3
435 178,92 грн.
13 червня 2018 року відбулось перше засідання конкурсної комісії з
розгляду проектів, розроблених молодіжними та дитячими
організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у
2019 році.
Отже, до відкритого захисту допущено 48 конкурсних пропозицій.
Налагодження ефективної
Протягом звітного періоду структурними підрозділами проведено
взаємодії органів
близько 146 консультацій з громадськістю, в тому числі обговорень
виконавчої влади та органів проектів нормативно-правових актів.
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
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7.

Залучати представників
міжнародних та громадських
організацій, експертів,
науковців до розробки та
реалізації спільних медикосоціальних 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

За 6 місяців 2018 року Департаментом охорони здоров’я проведено
більше 50 нарад, круглих столів та обговорень з медичною спільнотою
та населенням столиці щодо обговорення важливих та актуальних
питань, що стосуються реалізації політики охорони здоров’я у місті
Києві.
За цей час присвячено багато уваги та виконано заходів щодо
реалізації національної кампанії «Лікаря для кожної сім’ї» щодо
можливості вільного вибору пацієнтами сімейного лікаря та
підписання з ним декларації з метою уникнення непорозумінь та
зниження негативу у суспільстві, а саме:
забезпечено участь у телевізійних та радіоефірах фахівців
департаменту, керівників медичних закладів первинної ланки,
сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів;
забезпечено роботу зі ЗМІ в частині організації відеоозйомок
телевізійних сюжетів (підбір спікерів, сприяння у спілкуванні з
пацієнтами тощо;
розроблено та розповсюджено інформаційні поліграфічні
матеріали щодо механізму вибору свого лікаря та де його можна
знайти, які розповсюджені у центрах-первинної медико-санітарної
допомоги, амбулаторіях, територіальних центрах соціального захисту,
ЖЕКах тощо;
на офіційному веб-порталі територіальної громади міста
Києва, на офіційних веб-сайтах районних в місті Києві державних
адміністрацій та офіційних сторінках у соціальній мережі «Фейсбук»
розміщена інформація щодо порядку підписання декларацій з лікарем
та кроків, які необхідно зробити для підписання декларації з лікарем.
Департаментом охорони здоров’я спільно з управліннями охорони
здоров’я районних в місті Києві державних адміністрацій проводиться
активна робота щодо розгляду та зниження скарг, що надходять з
привод вибору лікаря та підписання з ним декларації, а також
виконуються превентивні заходи з метою зменшення відповідних
скарг.
Також, Департаментом охорони здоров’я спільно з КП
«Київреклама» ведеться постійна робота щодо розміщення актуальної
соціальної реклами (вже розміщено рекламу щодо «Лікар для кожної
сім’ї», «Вакцинація»). Крім того, Департаментом охорони здоров’я з
метою посилення інформаційно-профілактичної роботи серед
населення м. Києва, популяризації здорового способу життя,
підвищення рівня обізнаності серед киян та гостей столиці щодо
актуальних питань профілактики інфекційних та неінфекційних
хвороб розпочав роботу з виготовлення відеороликів за різними
тематиками (вже відзнято та розповсюджено відеоролики щодо
важливості вакцинації та шляхів уникнення опікових травм у дітей).
До профілактичної роботи з населенням активно залучається
комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр
громадського здоров’я», яке в активній співпраці з USAID, Deloitte та
ВООЗ реалізує дієві заходи щодо моніторингу та контролю
інфекційних та неінфекційних захворювань (участь у нарадах,
обговореннях, підтримка акцій, конференцій та іншого).
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8.

Сприяти розвитку партнерської
взаємодії Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту з
інститутами громадянського
суспільства (проведення
засідань за круглим столом,
експертних обговорень,
спільних проектів тощо)

Протягом
2018 року

Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту

-

Налагодження ефективного
діалогу та партнерських
відносин Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту з організаціями
громадянського суспільства

9.

Співпраця з консультативнодорадчими 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

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту налагоджено дієву
співпрацю з ГО «Асоціація директорів загальноосвітніх навчальних
закладів», «Асоціація директорів приватних навчальних закладів міста
Києва», «Асоціація директорів дошкільних навчальних закладів»,
«Асоціація директорів позашкільних навчальних закладів», «Асоціація
директорів професійно-технічних навчальних закладів»,
«Батьківський контроль», «Батьки SOS», «Рада батьків міста Києва»,
ВМГО «Студентська республіка» тощо.
До складу Колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
входять представники громадських та профспілкових організацій.
Також, особистий прийом громадян директором Департаменту
проводиться за участю представників ГО «Асоціація директорів
загальноосвітніх навчальних закладів», «Асоціація директорів
дошкільних навчальних закладів», «Асоціація директорів
позашкільних навчальних закладів», «Асоціація директорів
професійно-технічних навчальних закладів» та «Рада батьків міста
Києва».
В місті Києві функціонують Київська міська тристороння соціальноекономічна рада та Координаційний комітет сприяння зайнятості
населення, які є постійно діючими консультативно-дорадчими
органами, утвореними спільним рішенням сторін для ведення
соціального діалогу.
У І півріччі 2018 року проведено 2 засідання Київської міської
тристоронньої соціально-економічної ради за участю членів ради та
представників від виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), профспілок та
роботодавців, Громадської ради при виконавчому органі Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) із розглядом
питань стану справ в соціально-економічній сфері міста. За
результатами засідань тристороння соціально-економічна рада
прийняла узгоджені рішення, направлені на усунення проблемних
питань.
Одним із інструментів здійснення соціального діалогу на рівні міста
Києва є Координаційний комітет сприяння зайнятості населення, який
створений для підготовки узгоджених пропозицій і рішень щодо
реалізації державної політики та вирішення проблемних питань у
сфері зайнятості населення в м. Києві.
У І півріччі 2018 року проведено 2 засідання Координаційного
комітету сприяння зайнятості населення.
З метою реалізації державної політики у сфері оплати праці та
виконання відповідних доручень Уряду, у місті Києві створені та
активно працюють міська та районні в місті Києві тимчасові комісії з
питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та
міжвідомчі робочі групи з питань легалізації зайнятості та заробітної
плати, забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці в
місті Києві, які є консультативно-дорадчими органами.
До складу зазначених комісій та робочих груп входять представники
сторін соціального діалогу, зокрема, Київської міської ради
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10.

Сприяти 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
надходження
запиту)

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

-

профспілок та Спільного представницького органу роботодавців в
місті Києві.
На засіданнях здійснюється аналіз причин виникнення
заборгованості із виплати заробітної плати та низького рівня оплати
праці, а також приймаються відповідні рішення та пропозиції щодо
визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних
питань та проведення перевірок підприємств контролюючими
органами із зазначених питань.
У І півріччі 2018 року проведено 5 засідань міської тимчасової
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат та 3 засідання міжвідомчої робочої групи з питань легалізації
зайнятості та заробітної плати, забезпечення дотримання державних
гарантій з оплати праці в місті Києві.
Здійснюється матеріально - технічне забезпечення, координаційна,
організаційно-методична робота з Громадською радою при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації), з метою утвердження повноцінної участі
київської громади у формуванні та реалізації регіональної політики,
Координаційною радою з питань сприяння розвитку громадянського
суспільства при виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) з врахуванням завдань, передбачених
Національною стратегією сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки
За звітній період фінансову підтримку з місцевого бюджету
отримали 97 органів самоорганізації населення на суму 4682,1 тис.
грн.
Налагодження ефективного
Відповідно до звернення Громадської організації «Українська
громадського контролю за демократія» від 26.09.2017 № 26-09-174 прийнято розпорядження
діяльністю органів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.12.2017 № 1600 «Про проведення
державної влади та
місцевого самоврядування громадської експертизи діяльності виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо
взаємодії Київської міської державної адміністрації з громадськістю
під час виконання покладених на неї завдань». Департаментом
суспільних комунікацій, в межах компетенції, надано заявникові
матеріали для проведення експертизи та підготовки експертних
висновків. Затверджено План заходів, спрямований на реалізацію
експертних пропозицій, підготовлених ГО «Українська Демократія» за
результатами проведення громадської експертизи діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

9
11.

Підтримка волонтерської
діяльності учнівської та
студентської молоді закладів
освіти міста Києва

Протягом
2018 року

Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту

-

12.

Продовжити роботу над
реалізацією 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

-

Створення сприятливих
Волонтерська діяльність учнівської та студентської молоді в
умов для ефективного
закладах освіти міста Києва у І півріччі 2018 року здійснювалася у
провадження волонтерської таких напрямах:
діяльності учнівської та
Співпраця з органами місцевого самоврядування та
громадськими організаціями (Товариством Червоного Хреста України,
студентської молоді
Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, Всеукраїнським громадським центром «Волонтер», МГО
«Живи», ГО «Центр підтримки патріотів», БФ «Любов і надія»,
«Українська революція», «КРАБ», ГО «Спілка жінок України», БО
«Лелекера» та «ОВЕС»);
Залучення учнівської молоді до різноманітних акцій
волонтерського спрямування, зокрема, зі 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, майстеркласів, зустрічей учнівської та педагогічної громадськості з
учасниками АТО, у т.ч. у шпиталях; плетіння та фарбування
маскувальних сіток для бійців АТО, збору макулатури, приготування
випічки, солодощів для поранених в зоні АТО; участь в екологічних
акціях, у т.ч. з упорядкування пам’ятників українським воїнам;
проведення безкоштовних екскурсій по історико-культурним
пам’яткам; проведення просвітницьких акцій з відродження традицій
святкування народних свят; організація флешмобів «Єдина Соборна
Україна», «Долоні Єдності», «Протидія торгівлі людьми».
Сприяння вдосконаленню
Протягом звітного періоду було виконано низку запланованих
доступу для організацій
заходів для досягнення вказаних результатів. Зокрема, продовжила
громадянського суспільства свою діяльність робоча група (5 експертів), до складу якої входять
представники державних установ та провідні експерти громадянського
в Україні до надання
соціальних послуг
суспільства. Члени робочої групи впродовж звітного періоду були
залучені до розробки рекомендацій щодо удосконалення українського
законодавства у відповідності до міжнародних норм у сфері системи
надання соціальних послуг. В рекомендаціях враховано міжнародний
досвід у сфері надання соціальних послуг організаціями
громадянського суспільства за державні кошти. Зміст рекомендацій
обґрунтовує зростаючу роль організацій громадянського суспільства в
контексті їх залучення до процесу надання соціальних послуг
суспільству на принципі соціального партнерства.
До розробки рекомендацій було застосовано комплексний підхід:
для популяризації нормативних та практичних можливостей
було проведено 5 регіональних семінарів-тренінгів «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. Загалом участь у семінарах
взяло понад 300 осіб з 19 областей України. Під час семінарів було
презентовано огляд міжнародного та національного законодавства, а
також практик щодо надання організаціями громадянського
суспільства соціальних послуг за рахунок державного фінансування.
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13.

Написання учнівських робіт з
питання формування та
розвитку громадянського
суспільства

Протягом
2018 року

Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту

-

14.

Забезпечити включення до
програми підготовки,
перепідготовки і підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників модулю з питань
комунікації з інститутами
громадянського суспільства і
засобами масової інформації

Протягом
2018 року

Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту

-

Головною практичною частиною заходів став тренінг з організації
державного соціального замовлення за участі недержавних суб’єктів;
у містах Черкаси та Київ було проведено два тренінги з
оцінки потреб цільових груп та розрахунку вартості соціальної
послуги з паліативного догляду, метою яких було посилення
спроможності зацікавлених інституцій з оцінки потреб цільових груп
та розрахунку вартості соціальної послуги з паліативного догляду в
контексті проведення соціального замовлення даної послуги серед
місцевих організацій громадянського суспільства. Загалом участь у
практичних тренінгах взяло понад 60осіб;
у квітні відбувся ІІ Київський Форум організацій
громадянського суспільства, в рамках якого було організовано роботу
окремої секції під назвою «Вдосконалення доступу для організацій
громадянського суспільства в Україні до надання соціальних послуг»;
участь у заході взяли близько 280 представників інститутів
громадянського суспільства. Презентацію кращих практик-кейсів
активних ОГС міста Києва, серед яких є приклади надання соціальних
послуг із соціальної адаптації, інтеграції та реінтеграції, а також
консультування (Київська організація інвалідів «Ірида», ГО «Спілка
ветеранів війни з Росією»), можна переглянути за посиланням:
http://dsk.kievcity.gov.ua/content/vystavkaprezentaciya-aktyvnyhogskrashchyh-praktykkeysiv-roboty-v-gromadi.html
у рамках реалізації Громадського бюджету міста Києва деякі
ОГС виступили в якості надавачів окремих соціальних послуг,
зокрема, денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку,
які не можуть відвідувати жодного закладу освіти чи соціального
захисту та потребують стороннього догляду (підгрупа А).
В рамках реалізації проекту у м. Одеса, м. Вінниця, м.
Чернівці, м. Львів відбулась низка семінарів-тренінгів «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. Також, підготовлено та
направлено звіт за І півріччя до Міністерства закордонних справ
України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Підвищення соціальної та
Питання розвитку громадянського суспільства включено окремим
громадянської
розділом «Громадянське суспільство» до навчальної програми з
компетентності учнівської предмету «Людина і світ» для учнів 10-11 класів. За відповідною
молоді
тематикою учні закладів загальної середньої та професійно-технічної
освіти виконують творчі та наукові роботи/проекти .
Навчання та підвищення
До програм курсів підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації педагогічних працівників розроблено та включено модулі
кваліфікації педагогічних
працівників з питань
з питань комунікацій з інститутами громадянського суспільства і
засобами масової інформації, а саме:
комунікації з інститутами
громадянського суспільства «Виховання громадянина в особистісному становленні дитини:
психологічний аспект»;
і засобами масової
«Елементи медійної освіти в шкільному навчанні»;
інформації
«Інтегрування елементів медійної освіти у змісті шкільного курсу
української мови»;
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«Мовленнєва культура - основа професійної діяльності педагога»;
«Мовна особистість сучасного вчителя в умовах модернізації освіти»;
«Основи медіаграмотності».
15.

Провести інформаційну
кампанію з метою
популяризації соціального
підприємництва

Протягом
2018 року

Департамент
промисловості
та розвитку
підприємництва

Український форум
благодійників,
Департамент
суспільних
комунікацій (в частині
висвітлення)

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

16.

Сприяти благодійним
організаціям міста Києва 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
правоохоронним
и органами по
забезпеченню
правопорядку та
муніципальної
безпеки

Український форум
благодійників,
Департамент
суспільних
комунікацій (в частині
висвітлення)

Сприяння розміщенню
соціальною реклами на
комунальних поверхнях та
у комунальних ЗМІ

В 12 містах України в межах проекту «Соціальне підприємництво:
досягнення соціальних змін за ініціативою “знизу”» за фінансової
підтримки Європейського Союзу, Український форум благодійників,
ГО “SILab Ukraine”, Chasopys Creative Family та компанія Civitta
провели Гараж ідей “Як вирішувати соціальні проблеми бізнесметодами”. В м. Києві захід пройшов 07.06.2018.
Учасники заходу протягом 4 годин на Garage Idea:
розібралися, що ж таке соцпідприємництво, чим воно
відрізняється від звичайного бізнесу, від громадського активізму і
благодійності.
дізналися, які соціальні проблеми найбільше хвилюють киян і
мешканців інших міст України.
поділилися ідеями соцпідприємств
попрацювали за динамічною технологією «світове кафе»:
пересувалися від столика до столика, щоб свіжим оком оцінити ідеї
інших команд і почути відгуки про свою.
здобули шанс потрапити на хакатон і бізнес-акселератор, а
також отримати фінансову і менторську підтримку для свого
соціального підприємства.
Українським форумом благодійників направлено звернення до АПУ
та КМДА щодо сприяння поширенню у громадському транспорті м.
Києва візуальних матеріалів щодо запобігання шахрайству під час
публічного збору благодійних пожертв. Розповсюдження
інформаційних матеріалів заплановано на ІІ півріччя 2018 року.

12
17.

18.

Розробити та подати на
затвердження Київської міської
ради проекту Статуту
територіальної громади міста
Києва.

2018 рік

Провести консультації
(обговорення) з
представниками органів
самоорганізації населення

Протягом
2018 року

Департамент
суспільних
комунікацій
Комітет з
підготовки
проекту
Концепції
Статуту
територіальної
громади міста
Києва та проекту
Статуту
територіальної
громади міста
Києва

Департамент
суспільних
комунікацій

Київська громадська
платформа
неурядових
організацій

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,
безпосередньої участі у
вирішенні питань місцевого
значення, стимулюватиме
розвиток різних форм
господарсько-економічної,
соціально-культурної та
політичної активності за
місцем проживання.
Налагодження ефективної
взаємодії органів
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з

23 травня 2018 року проведено засідання комітету з підготовки
проекту Концепції та проекту Статуту територіальної громади міста
Києва.
На засіданні 01.06.2018 комітетом з підготовки проекту Концепції
Статуту та нової редакції Статуту територіальної громади м. Києва
розглянуто проект нової редакції Статуту територіальної громади,
напрацьований групою науковців під керівництвом професора О.
Батанова.
За підсумками розгляду прийнято рішення створити тимчасову
робочу групу, якій у місячний термін надати рекомендації до
зазначеного документу.
За рішенням комітету з підготовки проекту Концепції Статуту
територіальної громади міста Києва та проекту Статуту територіальної
громади міста Києва проект документу доопрацьовується робочою
групою з числа представників структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та секретаріату Київської міської ради.

Відповідно до цілей та завдань Меморандуму про співробітництво
між Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
представниками інститутів громадянського суспільства в рамках
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Київською громадською
платформою НУО,
громадськістю в т.ч.
використання ними у своїй
діяльності нових
алгоритмів раннього
залучення та керівних
принципів публічних
консультацій із
громадськістю та
партисипативного процесу
прийняття рішень в Києві
та онлайн-платформи:
ефективного інструменту едемократії, націленої на
розвиток консультацій між
місцевими органами
виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування з
громадськістю

(ОСН), Громадською радою
при виконавчому органі
Київської міської ради
(Київській міській державній
адміністрації), Координаційним
комітетом громадських рад при
районних в місті Києві
державних адміністраціях та
іншими консультативнодорадчими органами при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації) та її
структурних підрозділах з
питань, що стосуються
напрямків співпраці в рамках
підписаного 18.01.2018
Меморандуму про
співробітництво між
Департаментом суспільних
комунікацій виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) та
представниками інститутів
громадянського суспільства в
рамках проекту «Сприяння
участі громадян у
демократичному процесі
прийняття рішень в Україні»

19.

Провести консультації
(обговорення) з
представниками громадських
організацій, благодійних
фондів та представниками
інших інститутів
громадянського суспільстві з
питань, що стосуються
напрямків співпраці в рамках
підписаного 18.01.2018
Меморандуму про
співробітництво між
Департаментом суспільних

Протягом
2018 року

Департамент
суспільних
комунікацій

Київська громадська
платформа
неурядових
організацій

Широке залучення
інститутів громадянського
суспільства до діяльності
Київської громадської
платформи неурядових
організацій та реєстрація їх
на онлайн-платформі,
підвищення обізнаності
щодо громадської участі,
поінформованості та
співпраці між
громадськістю та
місцевими органами

проекту Ради Європи «Сприяння участі громадян у демократичному
процесі прийняття рішень в Україні» від 18 січня 2018 року (далі Меморандум), з метою запровадження інклюзивного діалогу в процесі
прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, розвитку електронної демократії та
просвітницької діяльності та згідно наказу № 24
від 03.03.2018 робочою групою (далі – Робоча група) було зроблено
наступне:
1.
організовано панельну дискусію «Рада Європи та Київська
громадська Платформа неурядових організацій» в рамках ІІ-го
Київського Форуму організацій громадянського суспільства, що
успішно відбувся 27 квітня 2018 року;
2.
розроблено та опрацьовано проект «Положення про публічні
консультації в місті Києві», включно із концепцією методичних
рекомендацій керівних принципів щодо публічних консультацій та
партисипативного процесу прийняття рішень в м.Києві;
3.
розроблено проект концепції онлайн-платформи інститутів
громадянського суспільства в м. Києві, що включає мету, завдання та
основні засади функціонування;
4.
публічно представлено і в тестовому варіанті опрацьовано
проект концепції онлайн-платформи інститутів громадянського
суспільства в м. Києві, презентовано концепцію методичних
рекомендацій керівних принципів щодо публічних консультацій та
партисипативного процесу прийняття рішень в м.Києві під час ІІ-го
Київського Форуму організацій громадянського суспільства, що
відбувся 27 квітня 2018 року із формуванням відповідної Резолюцією
заходу.
Також, з метою напрацюванню дієвого механізму співпраці
громадських організацій з органами влади відбулося експертне
обговорення «Громадські ради як інституція взаємодії влади та
громади».
У заході взяли участь близько 100 осіб, в т.ч. заступник Міністра
юстиції з питань державної реєстрації, Посол Ради Європи в Україні,
члени громадських рад при виконавчих органах влади та ін., які
обговорили найактуальніші питання розвитку громадянського
суспільства.
Відповідно до цілей та завдань Меморандуму про співробітництво
між Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
представниками інститутів громадянського суспільства в рамках
проекту Ради Європи «Сприяння участі громадян у демократичному
процесі прийняття рішень в Україні» від 18 січня 2018 року (далі Меморандум), з метою запровадження інклюзивного діалогу в процесі
прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, розвитку електронної демократії та
просвітницької діяльності та згідно наказу № 24
від 03.03.2018 робочою групою (далі – Робоча група) було зроблено
наступне:
1.
організовано панельну дискусію «Рада Європи та Київська
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комунікацій виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) та
представниками інститутів
громадянського суспільства в
рамках проекту «Сприяння
участі громадян у
демократичному процесі
прийняття рішень в Україні»

20.

21.

Підвищити рівень обізнаності
киян щодо можливостей
інструментів місцевої
демократії шляхом
розповсюдження освітньоінформаційних продуктів
Забезпечити розміщення
зовнішньої реклами на правову
тематику (плакати, бігборди,
тендери, монітори, тощо) на
вулицях міста, громадському
транспорті, громадських місцях

Протягом
2018 року

УНЦПД

-

Протягом
2018 року

Управління з
питань реклами,
Головне
територіальне
управління
юстиції у місті
Києві

-

22.

Створення та забезпечення
трансляції соціальних аудіо та
відеороликів з реалізації
проекту «Я маю право»

Протягом
2018 року

Головне
територіальне
управління
юстиції у місті
Києві

Департамент
суспільних
комунікацій (в частині
висвітлення),
Департамент
соціальної політики

23.

Забезпечити участь

За окремим

Управління

Громадська рада при

виконавчої влади, органами громадська Платформа неурядових організацій» в рамках ІІ-го
місцевого самоврядування. Київського Форуму організацій громадянського суспільства, що
успішно відбувся 27 квітня 2018 року;
2.
розроблено та опрацьовано проект «Положення про публічні
консультації в місті Києві», включно із концепцією методичних
рекомендацій керівних принципів щодо публічних консультацій та
партисипативного процесу прийняття рішень в м.Києві;
3.
розроблено проект концепції онлайн-платформи інститутів
громадянського суспільства в м. Києві, що включає мету, завдання та
основні засади функціонування;
4.
публічно представлено і в тестовому варіанті опрацьовано
проект концепції онлайн-платформи інститутів громадянського
суспільства в м. Києві, презентовано концепцію методичних
рекомендацій керівних принципів щодо публічних консультацій та
партисипативного процесу прийняття рішень в м.Києві під час ІІ-го
Київського Форуму організацій громадянського суспільства, що
відбувся 27 квітня 2018 року із формуванням відповідної Резолюцією
заходу.
Кияни у більшій мірі
Виконавець інформацію не надав
поінформовані про
громадські слухання,
місцеві ініціативи,
реєстрацію громадських та
благодійних організацій
Забезпечено розміщення зовнішньої реклами на правову тематику
Створення умов для
(метролайти, бігборди, монітори, тощо) на вулицях міста,
широкої громадської
правоосвіти населення, що громадському транспорті, громадських місцях
є обов'язковим елементом
розвитку городянського
суспільства сучасної
демократичної та правової
держави, фундаментом
масштабної реформи
правової свідомості
громадян
Створено та забезпечено трансляцію соціальних відеороликів на
Очікуваними результатами
станціях метрополітену в рамках реалізації проекту «Я маю право»
є навчання громадян
орієнтуватись у правовому
просторі, дотримуватись
стандартів правомірної
поведінки, здобуття ними
навичок захисту в
установленому законом
порядку своїх прав, свобод
та законних інтересів,
підвищення рівня правової
проінформованості
громадян
Налагодження співпраці з
У разі звернення Громадської ради при виконавчому органі
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представників ОГС в складі
делегацій від Києва в містапобратими щодо вивчення
досвіду розвитку
громадянського суспільства
Здійснювати заходи щодо
створення Київського Центру
комунікацій

планом

міжнародних
зв’язків

Протягом
2018 року

Департамент
суспільних
комунікацій

25.

Провести моніторинг роботи
існуючих консультативнодорадчих органів при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації) та її
структурних підрозділах

До 01 липня
2018 року

26.

Сприяти включенню, за
поданням Громадської ради
при виконавчому органі
Київської міської ради
(Київській міській державній
адміністрації) її членів та
експертів, до консультативнодорадчих органів при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації) та її
структурних підрозділах

До 01 липня
2018 року

Громадська рада
при
виконавчому
органі Київської
міської ради
(Київській
міській
державній
адміністрації)
Профільні
структурні
підрозділи

27.

Провести моніторинг

До 01 липня

24.

Громадська рада

виконавчому органі
Київської міської ради
(Київській міській
державній
адміністрації)
Громадська рада при
виконавчому органі
Київської міської ради
(Київській міській
державній
адміністрації),
Координаційний
комітет громадських
рад при районних в
місті Києві державних
адміністраціях
ГО «Громадська рада
самоврядування»
Київська громадська
платформа
неурядових
організацій (за
згодою)
Міжнародний фонд
«Центр суддівських
студій»
-

містами побратими у
питаннях формування
громадянського суспільства
з використанням
міжнародного досвіду
Центр сприятиме
створенню умов для
консолідації активних
небайдужих представників
громади міста, які через
узгоджені з владою
формати співпраці та
взаємодії будуть ефективно
впливати на вирішення
гострих проблем, що зніме
напругу в місті та
підштовхне процес
формування впливового і
розвиненого
громадянського суспільства

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

Залучення громадськості до
формування та реалізації
регіональної політики та
громадського контролю за
діяльністю органів влади

-

Підготовка аналітичної
записки «Пропозиції по
ефективності роботи КДО»

Підготовка аналітичної

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
буде розглянуто включення запропонованих і кандидатур до складу
делегацій від Києва в міста-побратими щодо вивчення досвіду
розвитку громадянського суспільства
Підготовлено проект рішення Київської міської ради «Про створення
комунального підприємства Київської міської ради «Інформаційне
агенство «Інформаційно-комунікативний центр». Наразі розробляється
проект статуту комунального підприємства Київської міської ради
«Інформаційне агенство «Інформаційно-комунікативний центр».

Виконавець інформацію не надав

До робочої групи з відбору проектів розвитку для формування
проекту Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року (розпорядження ВО КМР (КМДА)
від 04.05.2018 № 749) включено 5 представників Громадської ради при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації).
Членів Громадської ради при виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації) також включено в
інші консультативно дорадчі органи при виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації) та її
структурних підрозділах, в т.ч. Координаційну раду з питань сприяння
розвитку громадянського суспільства.
Виконавець інформацію не надав
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ефективності роботи існуючої
системи функціонування ОСН

2018 року

28.

Провести науково-практичну
конференцію «Громадські ради
як складова розвитку
громадянського суспільства в
Україні»

Червень
2018 року

29.

Провести відкритий Форум
громадських рад міста Києва
«Велика Столиця»

Листопад
2018 року

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

записки «Сучасний стан
процесу створення і
діяльності ОСН»

-

Налагодження ефективної
взаємодії виконавчого
органу з громадськістю з
метою врахування
громадської думки під час
формування та реалізації
державної політики в місті
Києві (підсумкова
резолюція за результатами
конференції)

Виконавець інформацію не надав

-

Встановлення дієвої
комунікації та ефективної
взаємодії між комітетами
Громадської ради та
профільними структурними
підрозділами виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Захід заплановано на ІІ півріччя 2018 року

