
 

ЗВІТ 
про виконання в місті Києві у ІІ півріччі 2018 року 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
 

№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний 
за виконання 

Співвиконавці Очікувані результати Виконання у ІІ півріччі  
2018 року 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Виконувати заходи міської 

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

Протягом 
2018 року 

Департамент 
суспільних 
комунікацій 
 

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

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

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 Веб-порталі Київської міської влади 
(projects.kievcity.gov.ua) обговорено 115 проектів нормативно-
правових актів.  

28.09.2018 – проведено навчальний семінар для державних 
службовців виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті 
Києві державних адміністрацій та представників громадськості 
м. Києва на тему: «Громадська експертиза: теоретичні та 
практичні аспекти». 
Відповідно до рішення Київської міської ради №48/3055 від 

21.09.2017 «Про деякі питання міського конкурсу проектів 
«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» у 
2018 році вперше організовано та проведено міський конкурс з 
визначення проектів, розроблених інститутами громадянського 
суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка 
«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада». 
Розпочато організаційно-методичну роботу щодо підготовки 

та проведення конкурсу підтримки громадських ініціатив у 
2019 році. 
Створено електронну  платформу міського конкурсу 

соціальних проектів для інститутів громадянського суспільства 
«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада». 
Нововведення допоможе спростити систему подання проектів 
та уникнути конфлікту інтересів. Наразі, підготовлено проект 
рішення Київської міської ради про використання зазначеної 
платформи. 

http://projects.kievcity.gov.ua/
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Крім того, для представників органів самоорганізації 

населення м. Києва забезпечено проведення 06.09.2018 
конференції на тему: «Органи самоорганізації м. Києва: стан та 
перспективи розвитку» під головуванням першого заступника 
голови Київської міської державної адміністрації 
М.Поворозника. 
Підготовлено та забезпечено проведення 17 жовтня 2018 року 

тренінгу для представників органів самоорганізації населення 
м. Києва на тему: «Проектний менеджмент». 
Підготовлено та забезпечено проведення для представників 

органів самоорганізації населення м. Києва на базі ОСН 
«Комітет мікрорайону «Олімпійський» 04 жовтня 2018 року 
робочої наради з питань організації діловодства та виконання 
власних повноважень ОСН.   
Проведено виїзні наради на базі ОСН «Комітет мікрорайону 

«Каунаський» та ОСН «Квартальний  комітет «Прип’ятчани». 
Забезпечено проведення тренінгів для представників органів 

самоорганізації населення м. Києва: «Взаємодія влади та 
громади»  
(02 листопада), «Проектний менеджмент» (07 листопада) та 
«Ефективні комунікації» (21 листопада) та «Як створити 
ідеальний план роботи ОСН 2019» (04 грудня). 
Організаційно забезпечено підготовку відеоролика та буклета 

«Кращі практики діяльності органів самоорганізації населення 
м. Києва». 
Забезпечено контроль за виконанням ОСН проектів та 

програм – переможцями міського конкурсу проектів та програм 
у 2018 році. 
Підготовлено та забезпечено проведення для представників 

органів самоорганізації населення м. Києва на базі Печерської 
РДА 07 грудня 2018 року підсумкової конференції на тему: 
«Органи самоорганізації населення міста Києва: стан та 
перспективи розвитку». 
Здійснювалась постійна робота стосовно питань, пов’язаних з 

проведенням масових акцій у м. Києві. 
Забезпечено контроль за дотримання норм законодавства під 

час проведення 24 серпня святкових заходів з нагоди Дня 
Державного Прапора України та 27-ї річниці незалежності 
України. 

14 жовтня забезпечено контроль за дотриманням законодавства під 
час проведення  різними політичними силами та громадськими 
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організаціями заходів  у центрі Києва з нагоди Дня захисника 
України та річниці створення Української повстанської армії. 

24 листопада  проведено   моніторинг масових заходів з нагоди Дня 
пам’яті жертв Голодомору. 
З метою підвищення рівня інформування населення м. 

Києва у звітному періоді проведено Дні інформування, а 
саме з нагоди 27-ї річниці незалежності України та 100-річчю 
відродження української державності (20-23.08.2018),  щодо 
обговорення щорічного Послання Президента України до 
Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє 
становище України у 2018 році» (24-28.09.2018), Дня Гідності 
та Свободи (19-23.11.2018). 

 
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 
 

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

У 2018 році проведено міський конкурс з визначення 
проектів, розроблених інститутами громадянського 
суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка 
з бюджету міста Києва "Громадська перспектива: прозора влада 
та активна громада".  
Конкурсною комісією було визначено 25 проектів – 

переможців на загальну суму 4 млн.400 гривень.    
 24 організації реалізували свої проекти в повному обсязі, про 

що свідчать підсумково-фінансові та моніторингові звіти, 
надані ГО для опрацювання. 
Таким чином: 
- всього у 2018 році було виділено 4 400 000,00 грн.; 
-  24 організації реалізували свої проекти на загальну суму 

4 133 205, 72 грн.; 
- 1 ГО - «Екогромада»  не реалізувала свій проект 

«Благоустрій річки Либідь» на суму 147 000,00 грн. Відповідно 
до листа ГО, надісланого Організатору Конкурсу, причиною 
невиконання проекту стала відсутність власних коштів, що є 
необхідною умовою, передбаченою рішенням Київради та  
договором на реалізацію проекту (№ 11К-2018 від 02.05.2018). 
У зв’язку з цим, Організаторорм було підготовлено додаткову 
угоду на розірвання договору за згодою сторін;     

- залишок коштів 181 218, 28 грн. (ГО «Екогромада» - 
147 000,00;  ГО «Нова Надія – 2012» - 6 230,00 грн.; ГО «Спілка 
війни з Росією» - 5840,00; ГО «Освітня асамблея» - 2 800,00 
грн.; ГО «Футбольна асоціація жінок м.Києва» - 14 618,48 грн.; 
БО «БФ «Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в 
Україні» - 10,00 грн.; ГО «Арт Барбакан» - 1,80 грн.; ГО 



 
4 

 
№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний 
за виконання 

Співвиконавці Очікувані результати Виконання у ІІ півріччі  
2018 року 

1 2 3 4 5 6 7 
«Демократичні ініціативи» - 200,00 грн.; ГО «Молодіжний клуб 
«Джура» - 500,00 грн.; ГО «Сучасне українське кіно «СУК» - 
4018,00 грн.     

 
3.  Провести відбір успішних 

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

Вересень-
жовтень  
2018 року 

Департамент 
суспільних 
комунікацій 
 

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

В рамках Європейського тижня місцевої демократії 17 жовтня 
2018 року Департамент суспільних комунікацій вдруге 
відзначив переможців відбору успішних практик реалізації 
громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення 
за участю інститутів громадянського суспільства. Загалом, 
відзнаку отримали 40 активних інститутів громадянського 
суспільства міста Києва. 

 

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 

Протягом  
2018 року 

Департамент 
соціальної 
політики 

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

З метою забезпечення ефективного та раціонального 
розподілу видатків міського бюджету та з метою сприяння 
залученню громадських організацій, діяльність яких має 
соціальну спрямованість, до реалізації проектів, спрямованих 
на підвищення рівня соціального захисту окремих категорій 
населення, розв’язання актуальних питань розвитку міста, 
сприяння розвитку громадянського суспільства, у 2018 році 
впроваджено новий Порядок відбору громадських організацій, 
діяльність яких має соціальну спрямованість. Порядок відбору 
базується на конкурсній основі відбору проектів, розробленими 
громадськими організаціями; бальній системі комплексної 
оцінки проектів за 14 критеріями; 12 пріоритетних сферах 
реалізації проектів рішення КМР від 1.02.2016 № 89/89 (в 
редакції рішення КМР від 19.04.2018 року № 495/4559) . 
У червні 2018 році відбулося засідання міської конкурсної 

комісії, міський конкурсний відбір пройшли 85 проектів від 78 
громадських організацій. Аналогічні конкурсні відбори 
громадських організацій для надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва на реалізацію розроблених ними проектів 
були проведені районними в місті Києві державними 
адміністраціями 
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спрямованість» та 
«Проведення 
загальноміських соціальних 
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 

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

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 

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. 20 грудня 2018 року 
відбулось засідання конкурсної комісії, на якому визначено 
переможців Міського конкурсу з визначення проектів 
молодіжних та дитячих громадських організацій для реалізації 
яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році. 
Отож, у 2019 році фінансову підтримку отримає 31 проект 

20ти молодіжних та дитячих громадських організацій на 
загальну суму 2 млн грн. 
Проекти спрямовані на національно-патріотичне виховання 

молоді, підтримка творчої та обдарованої молоді, 
популяризацію здорового способу життя та розвиток 
неформальної освіти. 

 
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 

Протягом  
2018 року 
 

Cтруктурні 
підрозділи 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 

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

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

Протягом звітного періоду структурними підрозділами 
проведено близько 226  консультацій з громадськістю, в тому 
числі обговорень проектів нормативно-правових актів. 
Відповідні щоквартальні звіти оприлюднено на офіційному 

інтернет-порталі КМДА за посиланням: 
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/obhovoren
nia_normatyvno-pravovykh_aktiv.html 

 

https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/obhovorennia_normatyvno-pravovykh_aktiv.html
https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_aktyvnist/obhovorennia_normatyvno-pravovykh_aktiv.html
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№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний 
за виконання 

Співвиконавці Очікувані результати Виконання у ІІ півріччі  
2018 року 

1 2 3 4 5 6 7 
громадськістю з питань,  що 
стосуються суспільно-
економічного розвитку 
держави, реалізації та 
захисту прав і свобод 
громадян, задоволення  їх 
 політичних,  
економічних, соціальних, 
культурних та інших 
інтересів 

районні в місті 
Києві державні 
адміністрації 
 

при районних в 
місті Києві 
державних 
адміністраціях 

державної та 
регіональної політики та 
громадського контролю 
за діяльністю органів 
влади 

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

Протягом 
2018 року 

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

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

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

З метою забезпечення профілактики та контролю 
захворювань, моніторингу санітарного стану навколишнього 
середовища та епідеміологічної ситуації в місті Києві рішенням 
Київської міської ради від 22.12.2017 № 783/1787 створено 
комунальне некомерційне підприємство «Київський міський 
центр громадського здоров’я» виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
Так, 26.09.2018 в рамках взаємодії із зацікавленими 

сторонами, у т.ч. з представникам іноземних експертів, щодо 
напрацювання спільних напрямків для реалізації заходів із 
зміцнення громадського здоров’я відбувся тренінг «Практика 
ефективної комунікації та робота з мас-медіа», під час якого 
присутнім було презентовано комунікаційну стратегію 
зазначеного вище закладу. 
Метою заходу стало спрямування зусиль влади та громади у 

напрямку поліпшення здоров’я населення, підвищення 
чутливості до потреб громадян в охороні здоров’я.  
Захід відбувся за участю представників департаментів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), громадських організацій, які 
опікуються питаннями щодо громадського здоров’я, а також 
представниками іноземних експертів. 
За підсумками проведення 3-х стратегічних сесій в рамках 

зазначеного тренінгу напрацьовано відповідні матеріали, які 
визначатимуть подальшу політику щодо спільних механізмів 
взаємодії та пошук необхідних інструментів на шляху 
реалізації обговорених напрямків діяльності. 

 
8.  Сприяти розвитку 

партнерської взаємодії 
Департаменту освіти і 

Протягом 
2018 року 

Департамент 
освіти і науки, 
молоді та спорту 

- Налагодження 
ефективного діалогу та 
партнерських відносин 

В освітньому середовищі міста Києві налагоджено плідну 
співпрацю з громадським сектором, зокрема, низкою 
громадських організацій: асоціаціями керівників шкіл міста 
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1 2 3 4 5 6 7 
науки, молоді та спорту з 
інститутами громадянського 
суспільства (проведення 
засідань за круглим столом, 
експертних обговорень, 
спільних проектів тощо) 

Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту з 
організаціями 
громадянського 
суспільства 

Києва, приватних закладів освіти міста Києва, закладів 
дошкільної, позашкільної,  професійно-технічної  освіти, ГО 
«Батьківський контроль», «Батьки SOS», «Рада батьків міста 
Києва», ВМГО «Студентська республіка» тощо. 
До складу колегії Департаменту освіти і науки включено 

представників громадських («Рада батьків міста Києва») та 
профспілкових організацій.  
Київ є першим містом в Україні, де впроваджено відкритий 

конкурсний відбір на заміщення вакантних посад керівників 
шкіл і садочків, що у свою чергу є вагомим кроком до 
прозорості, відкритості та широкого залучення громадськості 
до відбору ефективних менеджерів освітніх закладів столиці;  
кандидати на посади керівників закладів освіти публічно 
презентують своє бачення розвитку закладу освіти (із 
трансляцією онлайн).    
Для забезпечення громадського контролю за фінансуванням 

закладів освіти столиці та проведення ремонтних робіт на сайті 
Департаменту освіти і науки створено окремий веб-ресурс 
«Освітня карта Києва» (http://osvita-map.monitoring.in.ua/), на 
якому розміщено позначки шкіл та дитсадків Києва та 
візуалізовано електронний паспорт кожного закладу з розділом 
«Фінансове забезпечення», «Ремонтні роботи в закладах 
освіти» тощо. 
Особистий прийом громадян директором Департаменту 

освіти і науки проводиться за участі представників зазначених 
вище громадських організацій. 
З метою забезпечення відкритості та налагодження діалогу з 

громадою Києва створено сторінку Департаменту освіти і 
науки у соціальній мережі https://www.facebook.com/osvitakieva. 
На зазначеній сторінці кожен відвідувач може поставити 
питання до Департаменту освіти і науки та отримати 
кваліфіковану відповідь. 
Департаментом освіти і науки зареєстровано сторінку  на 

Єдиному державному веб-порталі відкритих даних за 
посиланням http://data.gov.ua/users/2647, на якій постійно 
вносяться відповідні зміни. 

 
9.  Співпраця з 

консультативно-дорадчими 
органами  виконавчого 
органу Київської міської 

Постійно 
 

Cтруктурні 
підрозділи 
виконавчого 
органу Київської 

Громадська рада 
при виконавчому 
органі Київської 
міської ради 

Налагодження 
ефективної взаємодії 
виконавчого органу з 
громадськістю з метою 

При структурних підрозділах виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
створено та діє 77 консультативно-дорадчих органів, з них до 
43 входить 303 представники громадськості. 

http://osvita-map.monitoring.in.ua/
https://www.facebook.com/osvitakieva
http://data.gov.ua/users/2647
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1 2 3 4 5 6 7 
ради (Київській міській 
державній адміністрації) та 
районних в місті Києві 
державних адміністраціях, в 
т.ч. з громадськими радами 

міської ради 
(Київської 
міської 
державної 
адміністрації), 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації 

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

врахування громадської 
думки під час 
формування та реалізації 
державної політики в 
місті Києві 

 

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 
надходже
ння 
запиту) 
 

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

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

Відповідно до звернення Громадської організації «Українська 
демократія» від 26.09.2017 № 26-09-174 прийнято 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2017 № 
1600 «Про проведення 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). У грудні підготовлено та розміщено звіт про 
виконання Плану заходів. 

 

https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/3/29/Plan-zahodiv.pdf
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/3/29/Plan-zahodiv.pdf
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/3/29/Plan-zahodiv.pdf
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/3/29/Plan-zahodiv.pdf
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/3/29/Plan-zahodiv.pdf
https://old.kyivcity.gov.ua/files/2018/3/29/Plan-zahodiv.pdf
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1 2 3 4 5 6 7 
11.  Підтримка волонтерської 

діяльності учнівської та 
студентської молоді 
закладів освіти міста Києва 

Протягом 
2018 року  

Департамент 
освіти і науки, 
молоді та спорту 

- Створення сприятливих 
умов для ефективного 
провадження 
волонтерської діяльності 
учнівської та 
студентської молоді 

Волонтерська діяльність учнівської та студентської молоді в 
закладах освіти міста Києва протягом 2018 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 фондами «Любов і надія», «Українська 
революція», «КРАБ», Громадською організацією «Спілка жінок 
України», благодійними організаціями «Лелекера», «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, 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; участі в екологічних акціях, у тому числі з 
упорядкування пам`ятників українським воїнам; 
проведення безкоштовних екскурсій по історико-культурним 

пам’яткам; 
проведення просвітницьких акцій з відродження традицій 

святкування народних свят; організації флешмобів  «Єдина 
Соборна Україна», «Долоні Єдності», «Ланцюги єднання», 
«Протидія торгівлі людьми» тощо. 

 
12.  Продовжити роботу над 

реалізацією проекту 
«Вдосконалення доступу 
для організацій 
громадянського суспільства 
в Україні до надання 
соціальних послуг», що 
реалізовується Київською 
міською державною 

Протягом 
2018 року 

Департамент 
суспільних 
комунікацій, 
Департамент 
соціальної 
політики 

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

В рамках реалізації проекту у м. Краматорськ,  м. Дніпро, м. 
Полтава, 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 ІІ півріччя до 
Міністерства закордонних справ України та Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі України.  
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1 2 3 4 5 6 7 
адміністрацією та офісом 
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 
спільно з Координатором 
проектів ОБСЄ в Україні 

З метою удосконалення процедури проведення міського 
конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та 
активна громада» та залучення якомога ширшого кола 
громадськості до процесу голосування за проекти спільно з 
Координатором проектів ОБСЄ в Україні  створено електронну  
платформу міського конкурсу Наразі, підготовлено проект 
рішення Київської міської ради про використання зазначеної 
платформи. 
 

13.  Написання учнівських робіт 
з питання формування та 
розвитку громадянського 
суспільства  

Протягом 
2018 року 

Департамент 
освіти і науки, 
молоді та спорту 

- Підвищення соціальної 
та громадянської 
компетентності 
учнівської молоді 

Питання розвитку громадянського суспільства включено 
окремим розділом «Громадянське суспільство» до навчальної 
програми з предмету «Людина і світ» для учнів 10-11 класів. За 
відповідною тематикою учні закладів загальної середньої та 
професійно-технічної освіти виконують творчі та наукові 
роботи/проекти . 

 
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 

- Навчання та підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників з питань 
комунікації з 
інститутами 
громадянського 
суспільства і засобами 
масової інформації 

До програм курсів підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників розроблено та включено 
модулі з питань 
комунікацій з інститутами громадянського суспільства і 
засобами масової інформації, а саме: 
«Виховання громадянина в особистісному становленні дитини: 
психологічний аспект»; 
«Елементи медійної освіти в шкільному навчанні»; 
«Інтегрування елементів медійної освіти у змісті шкільного 
курсу української мови»; 
«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 

Комунальні засоби масової інформації м. Києва, зокрема, 
газета «Вечірній Київ», телеканал «Київ», радіостанція «Голос 
Києва 98 ФМ» забезпечили, протягом звітного періоду, 
систематичне та широке висвітлення заходів, присвячених 
розвитку соціального підприємництва. 

04.06.2018 Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва розповсюдив інформацію Мінекономрозвитку 
про те, що у рамках  створення сприятливого середовища для 
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1 2 3 4 5 6 7 
регулювання соціального 
підприємництва.  

розвитку соціальних підприємств Проекту Європейського 
Союзу «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних 
змін за ініціативою «знизу»  Український форум благодійників  
запрошує  молодь (до 30 років) прийняти участь у Літній школі 
бізнес-навичок в Одесі (Social Entrepreneurship Camp 2018)  з  
29.06  по 03.07.2018. 
Що робить бізнес соціально-відповідальним, як можна 

вирішити соціальні проблеми киян за допомогою 
підприємництва, а також про кроки міської влади щодо 
розвитку соціального підприємництва в столиці на 24му каналі 
08.06.2018  розповів директор Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва. 

08.06.2018  Департамент промисловості та розвитку 
підприємництва спільно з Українським форумом благодійності 
провели захід «Гараж ідей «Як вирішувати соціальні проблеми 
бізнес-методами», який відбувся у навчальному центрі 
«Chasopys Eduspace» .  
Учасники заходу знайшли відповіді на запитання: що таке 

соціальне підприємництво, чим воно відрізняється від 
звичайного бізнесу і від благодійності, які соціальні проблеми 
найбільше турбують киян, і як їх можна вирішити бізнес-
методами. Окрім того, учасники дізналися про результати 
найсвіжішого дослідження, ознайомились  з тенденціями і 
зразками соціального бізнесу у світі. Під керівництвом 
досвідчених бізнес-тренерів присутні об’єднались в команди за 
методикою «світове кафе», та змоделювали власні соціальні 
підприємства. 
Серед учасників «гаража ідей» були кияни різного віку, які 

вже працюють у бізнесі чи громадському секторі, а також 
люди, які переймаються соціальними проблемами і хочуть 
перетворити їх на стартап. 

30.08.2018 проведено урочисті заходи з нагоди відзначення в 
2018 році в м.Києві Дня підприємця. 

- В рамках урочистостей відзнаками Київського міського 
голови нагороджено кращих підприємців міста Києва, в тому 
числі представників соціального підприємництва (з 
демонстрацією відео ролика - історії успіху кожного 
підприємства). 

 
16.  Сприяти благодійним 

організаціям міста Києва у 
Постійно Управління з 

питань реклами, 
Український форум 
благодійників, 

Сприяння розміщенню 
соціальною реклами на 

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською 
міською державною адміністрацією) спільно з благодійною 
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1 2 3 4 5 6 7 
проведенні інформаційної 
та роз’яснювальної роботи 
серед населення із 
запобігання шахрайству під 
час публічного збору 
благодійних пожертв.  
  

Управління з 
питань взаємодії 
з 
правоохоронним
и органами по 
забезпеченню 
правопорядку та 
муніципальної 
безпеки 

Департамент 
суспільних 
комунікацій (в 
частині 
висвітлення) 

комунальних поверхнях 
та у комунальних ЗМІ 
 

організацією «Український форум благодійників» 
09.10.2018 проведено засідання за круглим столом на тему: 
«Запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних 
пожертв». Захід мав на меті інформаційну та роз’яснювальну 
роботу серед населення із запобігання шахрайству під час 
публічного збору благодійних пожертв. 
Також, з метою сприяння благодійним організаціям у 

проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед 
населення із запобігання шахрайству під час публічного збору 
благодійних пожертв забезпечено виготовлення сіті-, 
метролайтів, які розміщені на вулицях міста Києва, та 
євробуклетів з інформацією як діяти, якщо виникла підозра на 
шахрайські дії зі скриньками, як перевірити благодійну 
скриньку та ін., які поширено серед мешканців міста Києва. 
Зазначене питання  висвітлено в комунальних засобах масової 
інформації м. Києва, зокрема, в газеті «Вечірній Київ», на 
телеканалі «Київ», в ефірі радіостанції «Голос Києва 98 ФМ».  
Крім того, надано сприяння в організації тренінгу для 

слідчих, оперативників та працівників превенції на тему: 
«Запобігання шахрайським діям під час публічного збору 
благодійних пожертв».   

  
17.  Розробити та подати на 

затвердження Київської 
міської ради проекту 
Статуту територіальної 
громади міста Києва. 
 

2018 рік Департамент 
суспільних 
комунікацій 
 
Комітет з 
підготовки 
проекту 
Концепції 
Статуту 
територіальної 
громади міста 
Києва та проекту 
Статуту 
територіальної 
громади міста 
Києва 

 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 

На виконання рішення Київської міської ради від 20.12.2017 
№ 707/3714 «Про затвердження Концепції Статуту 
територіальної громади міста Києва» у виконавчому органі 
Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) підготовлено основний зміст проекту нової 
редакції Статуту територіальної громади міста Києва. 
Зазначений документ розглянуто та обговорено на засіданнях 
комітету з підготовки проекту Концепції та проекту Статуту 
територіальної громади міста Києва. 
З метою напрацювання узгодженої позиції щодо остаточної 

редакції Статуту територіальної громади міста Києва 
підготовлений проект документа 01.06.2018 надіслано всім 
членам комітету, в тому числі депутатам Київської міської 
ради, які включенні до складу зазначеного комітету за 
поданням депутатських фракцій Київської міської ради, 
юридичному  управлінню апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та управлінню правового забезпечення Київської 
міської ради. 

https://kyivcity.gov.ua/content/upravlinnya-z-pytan-vzaiemodii-z-pravoohoronnymy-organamy-po-zabezpechennyu-pravoporyadku-ta-municypalnoi-bezpeky.html
https://kyivcity.gov.ua/content/upravlinnya-z-pytan-vzaiemodii-z-pravoohoronnymy-organamy-po-zabezpechennyu-pravoporyadku-ta-municypalnoi-bezpeky.html
https://kyivcity.gov.ua/content/upravlinnya-z-pytan-vzaiemodii-z-pravoohoronnymy-organamy-po-zabezpechennyu-pravoporyadku-ta-municypalnoi-bezpeky.html
https://kyivcity.gov.ua/content/upravlinnya-z-pytan-vzaiemodii-z-pravoohoronnymy-organamy-po-zabezpechennyu-pravoporyadku-ta-municypalnoi-bezpeky.html
https://kyivcity.gov.ua/content/upravlinnya-z-pytan-vzaiemodii-z-pravoohoronnymy-organamy-po-zabezpechennyu-pravoporyadku-ta-municypalnoi-bezpeky.html
https://kyivcity.gov.ua/content/upravlinnya-z-pytan-vzaiemodii-z-pravoohoronnymy-organamy-po-zabezpechennyu-pravoporyadku-ta-municypalnoi-bezpeky.html
https://kyivcity.gov.ua/content/upravlinnya-z-pytan-vzaiemodii-z-pravoohoronnymy-organamy-po-zabezpechennyu-pravoporyadku-ta-municypalnoi-bezpeky.html
https://kyivcity.gov.ua/content/upravlinnya-z-pytan-vzaiemodii-z-pravoohoronnymy-organamy-po-zabezpechennyu-pravoporyadku-ta-municypalnoi-bezpeky.html
https://kyivcity.gov.ua/content/upravlinnya-z-pytan-vzaiemodii-z-pravoohoronnymy-organamy-po-zabezpechennyu-pravoporyadku-ta-municypalnoi-bezpeky.html
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1 2 3 4 5 6 7 
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. 

Напрацьований проект нової редакції Статуту територіальної 
громади міста Києва буде винесений на громадське 
обговорення після здійснення систематизації кваліфікованими 
юристами пропозицій та зауважень до нього та юридичного 
аналізу остаточного консолідованого документа. 

 

18.  Провести консультації 
(обговорення) з 
представниками органів 
самоорганізації населення 
(ОСН),  Громадською радою 
при виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній адміністрації), 

Протягом 
2018 року 

Департамент 
суспільних 
комунікацій 
 

Київська 
громадська 
платформа 
неурядових 
організацій 

Налагодження 
ефективної взаємодії 
органів виконавчої влади 
та органів місцевого 
самоврядування з 
Київською громадською 
платформою НУО, 
громадськістю в т.ч. 
використання ними у 

09.07.18 взято участь та надано сприяння в організації заходу 
«Громадські ради як інституція взаємодії влади та громади». В 
рамках робочої групи напрацьовано пропозиції до змін 
постанови КМУ 996, які враховано в проекті постанови КМУ 
996. 
Також, розроблений проект типового положення про Публічні 

консультації (як приклад взято місто Київ) передано для 
опрацювання Громадській раді при Міністерстві юстиції 
України та Секретаріату Кабінету Міністрів України. 
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№ 
пп 
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2018 року 

1 2 3 4 5 6 7 
Координаційним комітетом 
громадських рад при 
районних в місті Києві 
державних адміністраціях та 
іншими консультативно-
дорадчими 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» 

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 е-
демократії, націленої на 
розвиток консультацій 
між місцевими органами 
виконавчої влади, 
органами місцевого 
самоврядування з 
громадськістю 

29.10.18 проведено засідання за круглим столом «Водна 
стратегія Києва. Оболонський район». Прийнято рішення 
виносити проект Водної стратегії на сесію Київської міської 
ради для затвердження. 

05.12.18 взято участь в організації Форуму громадських рад 
міста Києва «Велика Столиця – 2019» та проведено захід на 
тему: «Громадські експертизи. Актуальність та методика їх 
проведення». 
Прийнято рішення внести пропозиції до Резолюції Форуму 

громадських рад міста Києва «Велика Столиця – 2019» з метою 
їх виконання в планах на 2019 рік, а саме: впровадити дієвий 
інструмент публічних консультації та комунікації влада-
громада-соціальний бізнес, а саме: прийняти Положення про 
Публічні комунікації (консультації) в м. Києві та 
Комунікаційну стратегію м. Києва. 
Результат: пропозиції враховано в розділі XI – 

Самоврядування, децентралізація, суспільні комунікації пункт 
1 Резолюції Форуму громадських рад міста Києва «Велика 
Столиця – 2019» 

 

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 

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 

13.09.19 проведено засідання за круглим столом «Експертне 
обговорення «Шляхи запровадження європейських практик 
комунікації «влада-громадськість». 
Прийнято рішення підтримати ініціативу створення центру 

публічних комунікацій м. Києва діалогу влади, громади і 
соціально-відповідального бізнесу в Києві бути! І ключем в цій 
історії мають стати публічні консультації, фахівці і центр 
довіри та широкого залучення громади до прийняття 
ефективних рішень в Києві - центр публічних комунікацій. 
Результат: фіналізована концепція Центру публічних 

комунікацій та інформації з урахуванням пропозиції 
експертного обговорення. 

24.10.18 Презентовано інноваційну комунікаційну платформу 
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№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний 
за виконання 

Співвиконавці Очікувані результати Виконання у ІІ півріччі  
2018 року 

1 2 3 4 5 6 7 
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» 

місцевими органами 
виконавчої влади, 
органами місцевого 
самоврядування. 

Муніципальна Соціальна Мережа #SPILNO www.spilno.org 
Рішення: запуск пілотного використання платформи SPILNO 

як комунікаційного майданчику та реєстру неурядових 
організацій Києва. 

20.  Підвищити рівень 
обізнаності киян щодо 
можливостей інструментів 
місцевої демократії шляхом 
розповсюдження освітньо-
інформаційних продуктів 

Протягом 
2018 року 

УНЦПД - Кияни у більшій мірі 
поінформовані про 
громадські слухання, 
місцеві ініціативи, 
реєстрацію громадських 
та благодійних 
організацій 

Виконавець інформацію не надав 

https://www.facebook.com/hashtag/spilno?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBQjVjY_jHvxLU_R2rpaoYxzrpbQZsL5cIQMGpqn243qH2LnoSQNiV0IRWbBj730pwnI5Fzj2g-tIyaP4jucMY1zdJHXKs1-TikY3lFdJYT1UROVOOd7Rqgy1hC25pp3-uGDA1Ydf_e1PSQdOOR5wHKLq7b4AQ6vKYTFYGMtI7TDNtDbrxz1RELdf_RVtzk9lIw_dVxS2IsfPVjL0IDJZPyj8Glkb-5yM1VUV3ByyRD9_QM5Sxgu9FW2bWxk2aKjsPvYlzMA8tTdXwUnk2OXBoigiqIplvfHv21C7fBShkRjWTbYKmHZS7s1_m4imSgRl7w-0Jk6D3zKMsAbgpNgvujPuao5W4FkxOPQ-rfwDXctMn9DtJRba4h6jf90UAijzqW7zhb2LyqFFfcucmqo-92tqE2Lgf0M_83a_hgOem
http://www.spilno.org/?fbclid=IwAR14O0IX_hTJ2vYBOs1rANp9a5skxuUlzdFhMVuSzxljLYmthKyJSClhWlk
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№ 
пп 

Найменування Строк 
виконання 

Відповідальний 
за виконання 

Співвиконавці Очікувані результати Виконання у ІІ півріччі  
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1 2 3 4 5 6 7 
21.  Забезпечити розміщення 

зовнішньої реклами на 
правову тематику (плакати, 
бігборди, тендери, 
монітори, тощо) на вулицях 
міста, громадському 
транспорті, громадських 
місцях 
 

Протягом 
2018 року 
 

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

- Створення умов для 
широкої громадської 
правоосвіти населення, 
що є обов'язковим 
елементом розвитку 
городянського 
суспільства сучасної 
демократичної та 
правової держави, 
фундаментом 
масштабної реформи 
правової свідомості 
громадян 

Протягом звітного періоду Головним територіальним 
управлінням юстиції у місті Києві у співпраці з Управлінням 
реклами КМДА була розміщена наступна зовнішня реклама на 
правову тематику: 

1.Білборди «Я МАЮ ПРАВО!» по місту Києву в кількості - 54 
штук. 

2. Сітілайти «Я МАЮ ПРАВО!» по місту Києву в кількості – 
15 штук. 

3.30 тематичних плакатів з блоку «Забув про аліменти?»: 
«Забудь про авто», «Забудь про подорожі», «Забудь про 
розваги»: 

•«Щит, що стоїть окремо» у кількості 15 одиниць; 
•«Лайтпостер» у кількості 15 одиниць.  
4. 10 тематичних білбордів з блоку «Забув про аліменти?»: 

«Забудь про авто», «Забудь про подорожі», «Забудь про 
розваги» по місту Києву. 

5.60 тематичних плакатів на тему «Стоп насильство» на 
рекламних засобах типу: 

•«Щит, що стоїть окремо» у кількості 20 одиниць; 
•«Лайтпостер» у кількості 10 одиниць; 
• На балюстрадах ескалаторних тунелів у Київському 

метрополітені у кількості 30 одиниць. 
Також, на фасаді Оболонського районного у місті Києві 

відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у місті Києві розміщено 
банер в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!». 
В усіх структурних підрозділах, органах та установах 

Головного територіального управління юстиції у місті Києві, а 
також у районних та центральних бібліотеках міста Києва 
розміщені куточки з інформаційними правопросвітницькими 
матеріалами (плакати, буклети, брошури тощо). 

 
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 

Очікуваними 
результатами є навчання 
громадян орієнтуватись 
у правовому просторі, 
дотримуватись 
стандартів правомірної 
поведінки, здобуття 
ними навичок захисту в 
установленому законом 

Протягом звітного періоду забезпечено трансляції 
правопросвітницьких соціальних відеороликів у рамках 
реалізації загальнонаціонального проекту «Я маю право!» на 
наступних носіях: 
 На телеканалах «Марс-ТВ», «Київ ТВ», «Еспресо ТВ». 
 На моніторах у 224 відділеннях ПАТ КБ «Приват банк» 

по місту Києву (на сьогоднішній час забезпечено трансляції 
відеороликів у 2519 відділеннях ПАТ КБ «Приват банк» по всій 
Україні). 
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1 2 3 4 5 6 7 
порядку своїх прав, 
свобод та законних 
інтересів, підвищення 
рівня правової 
проінформованості 
громадян 

 На моніторах в приміщенні КП «Міжнародний 
аеропорт «Київ» (Жуляни). 
 На моніторі Центрального автовокзалу міста Києва. 
 На моніторі залізничного вокзалу міста Києва та в 

швидкісних потягах «Інтерсіті +» (1 раз за поїздку). 
 На проекторах Київського метрополітену на 5 станціях: 

Політехнічний інститут, Хрещатик, Льва Толстого, Майдан 
Незалежності, Театральна. 
 На моніторах кінотеатрів:  «Київська Русь», 

«Флоренція», «Лейпциг», «Дніпро», імені Тараса Шевченка, 
«Старт», «Кіото», «Промінь», «Факел», «Ліра», «Супутник». 
 На моніторі у холах Солом’янського, Шевченківського, 

Дарницького, Деснянського, Печерського, Святошинського 
районних у місті Києві відділах державної реєстрації 
цивільного стану Головного територіального управління 
юстиції у місті Києві. 
 На моніторах будівлі ТРЦ «OceanPlaza». 
 В холі на моніторах ВНЗ, а саме: Київського 

університету імені Бориса Грінченко, Національної академії 
державного управління при Президентові України, Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна», 
Київського національного торгівельно-економічного 
університету. 

11. На моніторах Голосіївського, Дарницького, 
Деснянського,  Дніпровського, Оболонського,  Печерського, 
Подільсього, Святошннського, Солом'янського, 
Шевченківського районних центрів зайнятості. 

12.На моніторах для оповіщення громадян в ЦНАПі 
Печерської РДА. На моніторах Дарницького районного відділі 
ГУ ДМС в м. Києві. 

14.На моніторах Центру соціальної служби Святошинського 
району міста Києва. 

15.На моніторах Служби у справах неповнолітніх Дарницької 
районнії в місті Києві державній адміністрації. 

16.На моніторах ПАТ «Укргазвидобування». 
17.На моніторах Представництва національної асоціації 

адвокатури України в м. Афіни (Грецька республіка). 
18.На моніторах На моніторах Бібліотеки ім. П.Панча. 
19.На моніторах Центру стоматології «Імперія Дентіс». 
20. КП «Готово». 
21.На моніторах Ресторанно – готельного комплексу 



 
18 

 
№ 
пп 
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1 2 3 4 5 6 7 
«Вишеград». 
Також, в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» було створено авторську програму «Я маю 
право!», трансляція якої (8 випусків з актуальних правових 
питань та механізмів захисту прав громадян) забезпечено через 
YouTube канал «Journalist Today». 
В рамках реалізації інформаційної кампанії «#СтопБулінг» 

правопросвітницького проекту «Я маю право!» було створено 
соціальний відеоролик з протидії цькуванню серед дітей за 
участі визначних спортсменів. 
Наразі ще два ролики з популярними та відомими людьми 

перебувають в роботі та на узгодженні. 
Трансляції даних роликів забезпечуються на веб-сайтах і  

соціальних мережах органів та установ столичної юстиції, а 
також партнерів і навчальних закладів.  

 
23.  Забезпечити участь 

представників ОГС в складі 
делегацій від Києва в міста-
побратими щодо вивчення 
досвіду розвитку 
громадянського суспільства 

За 
окремим 
планом 
 

Управління 
міжнародних 
зв’язків 
 

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

Налагодження співпраці 
з містами побратими у 
питаннях формування 
громадянського 
суспільства з 
використанням 
міжнародного досвіду 

Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації» від 
28.09.2018 року № 1785«Про направлення до м. Краків 
(Республіка Польща)» представники Громадської ради Артур 
Аракелян та Інна Туркеня з робочим візитом відвідали місто 
Краків. 

Офіційна делегація була запрошена до мерії Кракова, 
ознайомилась з презентацією туристичного та економічного 
потенціалу міст, мала нагоду побувати на відкритті виставки 
українських художників “Yellow & Blue”, а особливою честю, 
серед урочистих заходів з нагоди Днів Києва, став прийом від 
Президента Кракова. 

Зокрема, під час ділового візиту представниками 
Громадської ради було запропоновано створити Польський 
культурний центр на базі кінотеатру «Краків» у місті Києві, в 
рамках багаторічної програми співпраці міст-побратимів. В 
свою чергу приймаючою стороною було підтримано ініціативу 
та запропоновано у перспективі створити Український 
культурний центр у Кракові. 
 

24.  Здійснювати заходи щодо 
створення 
Київського Центру 
комунікацій  
 

Протягом  
2018 року 

Департамент 
суспільних 
комунікацій 
 

Громадська рада 
при виконавчому 
органі Київської 
міської ради 
(Київській міській 

Центр сприятиме 
створенню умов для 
 консолідації активних 
небайдужих 
представників громади 

Створено Центр рішенням Київської міської ради «Про зміну 
найменування комунального підприємства Київської міської 
ради «Вечірній Київ» на комунальне підприємство Київської 
міської ради «Центр публічної комунікації та інформації» від 
29.11.2018 № 224/6275.  
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1 2 3 4 5 6 7 
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» 

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 
 

25.  Провести моніторинг 
роботи існуючих 
консультативно-дорадчих 
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) 

- Підготовка аналітичної 
записки «Пропозиції по 
ефективності роботи 
КДО» 

Громадською радою направлено запит на отримання 
публічної інформації щодо переліку діючих консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів (громадських та 
координаційних рад, служб, комітетів, комісій, інше) (КДО), 
створених при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). Отриману 
інформацію ретельно проаналізували. Пропозиції по 
вдосконаленню ефективності роботи КДО при КМДА та її 
структурних підрозділів постійно розглядаються на засіданнях 
Громадської ради при КМДА 

 
26.  Сприяти включенню, за 

поданням Громадської ради 
при виконавчому органі 
Київської міської ради 
(Київській міській 
державній адміністрації) її 
членів та експертів, до 
консультативно-дорадчих 
органів при виконавчому 

До 01 
липня 
2018 року 
 

Профільні 
структурні 
підрозділи 
 

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 

При структурних підрозділах виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
створено та діє 77 консультативно-дорадчих органів, з них до 
43 входить 303 представники громадськості. 
Відповідно до Протоколів доручень,   
напрацьованих під час спільних зустрічей у заступників голови 
Київської міської державної адміністрації з питань організації 
ефективної взаємодії структурних підрозділів виконавчого 
органу з Громадською радою при виконавчому органі Київської 
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органі Київської міської 
ради (Київській міській 
державній адміністрації) та 
її структурних підрозділах 
 

міської ради (КМДА) було доручено: включати до складу та 
(або) запрошувати на засідання консультативно-дорадчих 
органів членів Громадської ради. 
В свою чергу, 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). 
Погоджено з Громадською радою при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) та включено представника вищезазначеної ради 
до складу постійно діючої конкурсної комісії з проведення 
конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони 
здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та підпорядковані Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
За поданням Громадської ради при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) голову Громадської ради Назаренка Б. С.  
включено до складу міської  конкурсної комісії з відбору 
громадських організацій для надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва у 2018 році (наказ Департаменту  
соціальної політики в.о. Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 11.06.2018 № 106). 
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. 

 
27.  Провести моніторинг 

ефективності роботи 
існуючої системи 
функціонування ОСН 
 

До 01 
липня 
2018 року 
 

Громадська рада 
при 
виконавчому 
органі Київської 
міської ради 
(Київській 

- Підготовка аналітичної 
записки «Сучасний стан 
процесу створення і 
діяльності ОСН» 

Громадською радою моніторинг не здійснювався 
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міській 
державній 
адміністрації) 

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

Червень  
2018 року 
 

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 (підсумкова 
резолюція за 
результатами 
конференції) 

09.07.2018 на базі Міністерства юстиції України, Громадська 
рада при КМДА спільно з Громадською радою Міністерства 
юстиції України провели експертне обговорення щодо 
ефективності роботи громадських рад. На даному заході було 
ініційовано проведення Форуму громадських рад України всіх 
рівнів. 03.11.2018 на базі НАДУ відбувся вищезгаданий форум, 
на якому було створено Координаційний комітет громадських 
рад України  

29.  Провести відкритий Форум 
громадських рад міста 
Києва «Велика Столиця» 

Листопад 
2018 року 

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

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

12.12.2018 в колонній залі Київської міської державної 
адміністрації проведено ІІ Форум громадських рад міста Києва 
«Велика  Столиця – 2019», на якому ухвалена Резолюція про 
вирішення проблемних питань у 2019 році. Підготовкою до 
Форуму стало проведення тематичних секцій міського рівня на 
базі 10 районів міста Києва. 

 


