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Забезпечення
З метою налагодження ефективної взаємодії виконавчого
виконання
органу Київської міської ради (Київської міської державної
першочергових
адміністрації) з громадськістю, врахування громадської
завдань, спрямованих
думки під час формування та реалізації державної політики в
на посилення взаємодії місті Києві було надано організаційне сприяння у проведені
органів міської влади
низки тематичних заходів, наприклад:
та громадськості під
04.03.2019, 22.05.2019 – засіданнях Громадської ради при
час підготовки і
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
виконання міських
державній адміністрації) та профільних комітетів.
рішень та забезпечення
11.03.2019 – засіданні за круглим столом на тему:
проведення
"Профілактика вживання психоактивних речовин серед
громадського
підлітків та надання специфічної допомоги", ініційованому
моніторингу
Громадською радою та ГО "Конвіктус";
ефективності роботи
27.03.2019 – Шостому міжнародному фестивалі-конкурсі
органів виконавчої
"Україна - це ми";
влади та органів
20.04.2019 - масштабній весняній толоці з нагоди Дня
місцевого
довкілля;
самоврядування щодо
18.06.2019 – Форумі «Соціальні права, як механізм
вирішення актуальних розвитку гендерно-збалансованого людського капіталу»;
питань життєдіяльності
інформаційній кампанії із запобігання шахрайству під час
міста Києва
публічного збору благодійних пожертв спільно з БО
«Український Форум Благодійників»;
Спільно з представниками ТОВ «Євромедіа Компані»
сформована програма проведення районних форумів
організацій громадянського суспільства «КИЇВ-СТОЛИЦЯ
ДІАЛОГУ». Так, 30.05.2019, 06.06.2019, 13.06.2019,
20.06.2019, 27.06.2019 – відбулись форуми у п’яти и районах
Києва.
Здійснювались заходи щодо підготовки та проведення
установчих зборів 05.06.2019 з обрання нового складу
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської
ради (КМДА) за участю 208 делегатів; обрано новий склад
Громадської ради у кількості 50 осіб. Підготовлено проект
розпорядження.
Здійснювалась координація 10.05.2019, 24.06.2019,
25.06.2019, 26.06.2019 – у проведенні установчих зборів з
формування нового складу Громадської ради при Дарницькій,
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Печерській, Голосіївській, Оболонській районних державних
адміністраціях.
Для представників структурних підрозділів Київської
міської та районних у місті Києві державних адміністрацій, а
також представників громадськості організовано навчальні
семінари:
11.06.2019 – «Консультації з громадськістю – як зробити
їх змістовними. Інструментарій та формати»;
12.06.2019 – «Комунікація органу влади з громадськістю в
кризових умовах, алгоритм поведінки при кризі»;
26.06.2019 – «Міжнародний досвід залучення
громадськості до прийняття рішень».
З метою залучення організацій громадянського суспільства
до розв'язання соціально-економічних питань, пов'язаних з
розвитком міста Києва здійснено заходи щодо проведення
міського конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада
та активна громада». Визначено 17 проектів-переможців на
загальну суму 2,89 млн. грн., підписано відповідні договори,
наразі здійснюється реалізація проектів, ведеться постійний
моніторинг реалізації проектів.
У рамках реалізації спільного проекту Київської міської
державної адміністрації та офісу Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини спільно з Координатором
проектів ОБСЄ в Україні «Вдосконалення доступу для
організацій громадянського суспільства в Україні до надання
соціальних послуг» створено тестову версію електронної
платформи міського конкурсу соціальних проектів для
інститутів громадянського суспільства «Громадська
перспектива: прозора влада та активна громада». Наразі
вносяться зміни до Положення.
З метою відзначення Дня Європи на належному
організаційному рівні, спільно з громадською організацією
«Чотири королеви» та посольствами держав-членів ЄС, було
сформовано загальну програму проведення офіційних,
інформаційно-просвітницьких, культурно-мистецьких заходів
(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 14.05.2019 №
853 «Про святкування Дня Європи в місті Києві у 2019
році»), а саме:
17-19.05.2019 – V Міжнародний фестиваль мистецтв
«Anne de Kyiv Fest». У рамках фестивалю, на Михайлівській
площі було розміщено фотовиставку художниці-фотографа
Зареми Ялибойлю «Людські Обличчя Депортації. Трагедія
Кримських Татар 75 Років Поспіль» та відбувся спеціальний

3
показ першого кримськотатарського художнього фільму
«Хайтарма» в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського
народу;
18.05.2019 – протокольний захід – офіційна церемонія
відкриття Дня Європи в місті Києві за участю п’ятого
Президента України П.Порошенка, Київського міського
голови В.Кличка, Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції І.КлимпушЦинцадзе, голови Представництва ЄС в Україні Хюга
Мінгареллі, представників посольств країн-членів ЄС,
акредитованих в Україні;
18.05.2019 – на Михайлівській площі, 1 організовано
роботу території креативності посольств країн-членів ЄС
«Європейське містечко», до участі у якому долучилися
посольства та культурні центри Німеччини, Австрії, Франції,
Бельгії, Кіпру, Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Швеції,
Данії, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Словенії,
Хорватії, Великої Британії, Чорногорії та Представництва
Європейського Союзу в Україні.
З метою формування національно-патріотичної
свідомості, утвердження у киян патріотичних цінностей,
переконань і поваги до культурного та історичного минулого
України, протягом звітного періоду у м. Києві Департаментом
суспільних комунікацій організовано та проведено низку заходів
національно-патріотичного спрямування.
Так, 22 січня 2019 року, з нагоди відзначення Дня Соборності
України забезпечено організацію та проведення урочистостей біля
пам’ятників Т. Шевченку та М. Грушевському. Також, надано
сприяння у підготовці і проведенні загальнодержавних
заходів на Софійській площі з відзначення 100-річчя
проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки.
29 січня 2019 року, з нагоди відзначення Дня пам’яті
Героїв Крут, Департаментом суспільних комунікацій
забезпечено організацію та проведення церемонії покладання
квітів до Пам’ятного Хреста Героям Крут на Аскольдовій
могилі та меморіальних заходів з покладанням квітів до могил
героїв-крутянців В. Наумовича і В. Шульгіна на території
Державного історико-меморіального Лук’янівського
заповідника.
Також 29 січня, спільно з Українським інститутом
національної пам’яті, у Колонній залі Київської міської ради
проведено тематичний захід до Дня пам’яті Героїв Крут із
святковою програмою «Пісні Української революції» та
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презентацією диску – видання Українського інституту
національної пам’яті.
З 18 по 20 лютого 2019 року, з нагоди відзначення Дня
Героїв Небесної Сотні, забезпечено здійснення
координаційної роботи щодо проведення масових заходів у
центральній частині м. Києва, зокрема, на Алеї Героїв
Небесної Сотні.
20 лютого 2019 року, спільно з Українським інститутом
національної пам’яті та Національним меморіальним
комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції
Гідності, у Колонній залі Київської міської ради
Департаментом суспільних комунікацій проведено тематичний
захід з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. У
заході взяли участь близько 300 осіб, зокрема, члени родин
загиблих, учасники подій на Майдані Незалежності.
У березні поточного року Департаментом суспільних
комунікацій проведено координаційну роботу щодо підготовки та
відзначення 205-ї річниці від дня народження Т. Шевченка.
Зокрема, 9 березня 2019 року проведено церемонію
покладання квітів до пам’ятника Великому Кобзарю у парку
ім. Т. Шевченка.
З метою підвищення рівня інформованості населення
м. Києва, проведення відповідної інформаційнопросвітницької роботи, Департаментом суспільних комунікацій
систематично, протягом року, вживаються організаційні заходи з
метою проведення Дня інформування населення, трудових
колективів підприємств, установ та організацій м. Києва.
Так, з 21 по 25 січня 2019 року у м. Києві проведено День
інформування населення, трудових колективів підприємств,
установ та організацій міста з нагоди відзначення Дня
Соборності України та 100-річчя проголошення Акта злуки
Української Народної Республіки і Західноукраїнської
Народної Республіки. Під час проведення Дня інформування
використано історичну довідку щодо 100-річчя проголошення
Акта злуки Української Народної Республіки та
Західноукраїнської Народної Республіки, розроблену
Українським інститутом національної пам’яті.
15 березня 2019 року, за сприянням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), відбулось урочисте відкриття скверу ім. Б.
Нємцова та відповідної інформаційної таблички. Захід
відбувся у Солом’янському районі м. Києва на розі вул.
Сурикова та просп. Повітрофлотського. У церемонії відкриття
взяли участь Київський міський голова В. Кличко, донька

5
російського опозиціонера, засновниця Фонду ім. Б.Нємцова
Ж.Нємцова, Народний депутат України Д.Андрієвський та
інші офіційні особи.
14 травня 2019 року, за сприянням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), з метою підтримки дипломатичних відносин
між Республікою Болгарією та Україною, відбулось урочисте
відкриття меморіальної дошки, присвяченої 100-річчю
встановлення дипломатичних відносин між Республікою
Болгарією та Україною. Захід відбувся в Національній
музичній академії України ім. П.І. Чайковського (вул.
Архітектора Городецького, 1-3/11) за участю Першого
віцепрем’єр – міністра – Міністра економічного розвитку і
торгівлі України С. Кубіва та заступника прем’єр – міністра з
питань економіки та демографічної політики Республіки
Болгарії М.Ніколової, першого заступника голови КМДА
М. Поворозника.
19 травня 2019 року, з нагоди Дня пам'яті жертв
політичних репресій, Департаментом суспільних комунікацій
було надано сприяння у підготовці і проведенні жалобних
заходів, що відбулись на території Національного історикомеморіального заповідника «Биківнянські могили» за участю
Президента України та інших почесних гостей.
28 червня 2019 року, з нагоди відзначення 23-ї річниці
Конституції України, Департаментом суспільних комунікацій
проведено координаційну роботу щодо підготовки та проведення
урочистої церемонії покладання квітів до пам’ятника творцю
першої української Конституції, гетьману П. Орлику.
Міська влада дотримується вимог виконання Закону
України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Так, 19 лютого 2019 року організаційно забезпечено
проведення засідання Комісії з питань найменувань при
Київському міському голові, під час якого розглянуто низку
питань, а саме: про результати громадського обговорення
перейменування 25 об’єктів міського підпорядкування
м. Києва; перейменування та присвоєння імен 4 юридичним
особам; перейменування парку ім. Миколи Островського;
найменування 6 об’єктів міського підпорядкування;
перейменування та присвоєння імен 16 об’єктам міського
підпорядкування.
17 квітня 2019 року організаційно забезпечено проведення
засідання Комісії з питань встановлення пам’ятних знаків у
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м. Києві. На засідання розглянуто та підтримано встановлення
9 меморіальних дощок на честь видатних громадських,
культурних та політичних діячів, науковців, академіків,
Героїв України та Почесного громадянина міста Києва,
учасника антитерористичної операції, який загинув на сході
України.
З метою належного отримання комітетами ОСН
фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету
розглянуто та погоджено на 2019 рік кошториси, плани
використання та штатні розписи 108 ОСН.
Ініціативним групам громадян щодо створення ОСН
надано 50 консультацій. 115 органам самоорганізації
населення надано методичну підтримку щодо отримання у
2019 році фінансової підтримки з місцевого бюджету.
Також надано організаційну допомогу ОСН у проведенні
звітних та виборчих зборів (конференцій) жителів за місцем
проживання. Працівники Департаменту суспільних
комунікацій взяли участь у 83 таких заходах, зокрема, у
конференціях жителів за місцем проживання ОСН «Комітет
мікрорайону «Биківня», ОСН ««Комітет мікрорайону
«Каштановий» Деснянського району та ОСН «Комітет
мікрорайону «Теремки - 1» Голосіївського району м. Києва.
Інформацію про проведення звітно-виборчих зборів
(конференцій) жителів за місцем проживання ОСН висвітлено
на сайті Департаменту суспільних комунікацій.
За підсумками проведення звітно-виборчих (виборчих)
зборів (конференцій) жителів за місцем проживання ОСН
внесено відповідні зміни до Єдиного реєстру ОСН у місті
Києві.
14 лютого 2019 року для представників органів
самоорганізації населення м. Києва проведено спільну нараду
за участю членів постійної комісії Київської міської ради з
питань місцевого самоврядування, регіональних та
міжнародних зв’язків, представників управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради щодо
організації діяльності органів самоорганізації населення.
20 березня 2019 року на базі ОСН «Комітет мікрорайону
«Нижні Бортничі» проведено круглий стіл за участю
представників органів самоорганізації населення м. Києва на
теми: «Механізми виконання органами самоорганізації
населення з територією індивідуальної забудови виконання
власних повноважень відповідно до статті 14 Закону України
«Про органи самоорганізації населення» та перспективи
здійснення Київською міською радою делегованих
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повноважень».
27 травня 2019 року організаційно забезпечено проведення
засідання робочої групи з питань розробки Положення про
порядок проведення зборів (конференцій) жителів за місцем
проживання органами самоорганізації населення у місті Києві
та 3 засідань редакційної колегії на базі ОСН «Комітет
мікрорайону «Хрещатик». Розроблено проект Положення про
порядок проведення зборів (конференцій) жителів за місцем
проживання органами самоорганізації населення у м.Києві.
2.

Підготувати проект міської
комплексної програми
«Сприяння розвитку
громадянського суспільства
у м. Києві на 2020–2023 рр.»
з врахуванням механізмів та
завдань, передбачених
Національною стратегією
сприяння розвитку
громадянського суспільства
в Україні на 2016-2020 роки

Листопад
2019 року

Департамент
суспільних
комунікацій

-

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

Підготовлено проект міської комплексної програми
«Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві
на 2020–2023 рр.», який отримав позитивний висновок
Департаменту економіки та інвестицій. Наразі, проект
програми проходить процедуру погодження відповідно до
Регламенту Київської міської державної адміністрації.
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3.

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
2019 року

Департамент
суспільних
комунікацій

-

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

Наказом Департаменту суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28 лютого 2019 року № 27
унесено зміни до складу конкурсної комісії міського конкурсу
проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна
громада», затвердженого наказом Департаменту суспільних
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26 жовтня
2017 року № 62.
Також, протягом звітного періоду в рамках конкурсу
здійснено:
-прийом та реєстрацію конкурсної документації від
інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС) (прийнято
86 конкурсних пропозицій);
- відбувся конкурсний відбір та відкритий захист
конкурсних проектів ІГС;
-визначено переможців Конкурсу (17 проектів);
-опрацьовано фінансово-кошторисну документацію ІГСпереможців щодо реалізації проектів (17 проектів);
- підписано договори з переможцями конкурсу.
Працівниками Департаменту постійно ведеться
моніторинг реалізації проектів.
Також, працівниками Департаменту надавалась
консультація організаціям – переможцям міського конкурсу
«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»
щодо підготовки та оформлення актів

4.

Здійснити відбір
громадських організацій для
надання фінансової
підтримки з бюджету міста
Києва, передбачений
міською цільовою
програмою «Соціальне
партнерство» на 2019-2021
роки

Протягом
2019 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

На сайті Департаменту соціальної політики 05 червня
поточного року розміщено Оголошення про проведення
конкурсного відбору громадських організацій (в тому числі
осіб з інвалідністю) для отримання фінансової підтримки з
бюджету міста Києва.
Громадські організації подали 90 конкурсних пропозицій
за такими напрямками:

Реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю
різних нозологій захворювань (крім осіб з вадами слуху та
зору).

Реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору.

Проведення комплексної реабілітації та
спеціалізованого консультування дітей та молоді з
інвалідністю.

Реінтеграція людей груп ризику (осіб, які
звільняються з місць позбавлення волі).

Соціальна реабілітація учасників антитерористичної
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питань розвитку міста,
підтримки громадських
ініціатив, підвищення
рівня соціального
захисту окремих
категорій населення,
сприяння розвитку
громадянського
суспільства

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 2019 2021 роки, затвердженої
рішенням Київської міської
ради

Протягом
2019 року

Департамент
молоді та спорту

-

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

операції, воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових дій та
їхніх сімей.

Соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.

Соціальна реабілітація та залучення людей похилого
віку до активної участі в суспільному житті міста.

Проведення роботи, спрямованої на патріотичне
виховання молоді.

Абілітація, заходи із включення до місцевої
спільноти, представництво інтересів, розумні пристосування
для осіб з інтелектуальними порушеннями та членів їх сімей,
які здійснюють опіку та догляд.

Надання інших соціальних послуг.
Триває розгляд конкурсних пропозицій конкурсною
комісією.
Визначено переможців Міського конкурсу проектів
молодіжних та дитячих громадських організацій для
реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019
році. Переможцями стали 20 молодіжних та дитячих
громадських організацій (31 проект) 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
11 квітня 2019 року відбулось перше засідання конкурсної
комісії з розгляду проектів, розроблених молодіжними та
дитячими організаціями, для реалізації яких надається
фінансова підтримка з бюджету міста Києва у 2020 році. На
участь у конкурсі подано 57 конкурсних пропозиції від 34
громадських організацій на загальну суму більше 6 млн. грн.
Очікуване фінансування від Департаменту молоді та спорту –
більше 4 млн. грн.
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6.

7.

8.

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

Протягом
2019 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

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

Проведено 76 консультацій з громадськістю, в тому числі
обговорень проектів нормативно-правових актів.
Наприклад, протягом травня-червня 2019 року проведено
перші п'ять районних форумів організацій громадянського
суспільства «Київ – столиця діалогу» у Дарницькому (30.05),
Святошинському (06.06), Дніпровському (13,06),
Голосіївському (20.06) та Солом’янському (27.06) районах.
Участь у заходах взяли близько 330 учасників.
Департамент житлово-комунальної інфраструктури 06
червня 2019 року провів зустріч за участю громадськості та
членів громадської ради ВО КМР (КМДА) щодо обговорення
питань стосовно експлуатації полігону ТПВ № 5 в с. Підгірці
Київської області.
Також, при підтримці Департаменту соціальної політики
18.06.2019 відбувся Перший соціально-економічний форум
«Соціальні права як механізм розвитку гендернозбалансованого людського капіталу» та ін.

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

Протягом звітного періоду представники Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва взяли участь:
14.02.2019 у розширеному засіданні Координаційної ради
з питань розвитку малого та середнього підприємництва при
Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації.
18.04.2019 у засіданні Ради директорів підприємств
промислового комплексу, установ та організацій району при
Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації.
На запрошення Громадської ради при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) представники Департаменту охорони здоров’я
25.01.2019 взяли участь у круглому столі з питань учасників
АТО та ВПО
Представники Департаменту суспільних комунікацій
постійно беруть участь у засіданнях Громадської ради при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації), та надають організаційне сприяння
у проведенні заходів, ініційованих Громадською радою.

Сприяти інститутам
громадянського суспільства
та Громадській раді при
виконавчому органі
Київської міської ради

Протягом
2019 року
(у разі
надходження запиту)

Структурні
підрозділи
виконавчого
органу Київської
міської ради

-

Налагодження
ефективного
громадського
контролю за діяльністю
органів державної

Відповідно до звернення громадської організації «Клуб
громадського бюджету» від 18.03.2019 № 20190318 випущено
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) «Про проведення
громадської експертизи діяльності виконавчого органу
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9.

(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»
Забезпечити розміщення
зовнішньої реклами на
правову тематику (плакати,
білборди, тендери, монітори
тощо) на вулицях міста,
громадському транспорті, в
громадських місцях

(Київської міської
державної
адміністрації)

Протягом
2019 року

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

-

влади та місцевого
самоврядування

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)» від 22.03.2019 № 506. Департаментом
суспільних комунікацій, в межах компетенції, оприлюднено
запит на проведення громадської експертизи та
розпорядження на офіційному веб-порталі Київської міської
державної адміністрації.
Експертних висновків, за результатами проведеної
громадської експертизи, від заявника не надходило

Створення умов для
широкої громадської
право освіти
населення, що є
обов’язковим
елементом розвитку
громадянського
суспільства сучасної
демократичної та
правової держави,
фундаментом
масштабної реформи
правової свідомості
громадян

Управління з питань реклами спільно з підпорядкованим
комунальним підприємством «Київреклама» у І півріччі 2019
року в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право»
забезпечили розміщення:
- соціальної реклами щодо домашнього насильства на
рекламних засобах типу «Щит, що стоїть окремо» у кількості
20 одиниць та «Лайтпостер» у кількості 20 одиниць (строк
розміщення: 09.01.2019-31.03.2019);
- соціальної реклами про правопросвітницький проект «Я
маю право!» на рекламних засобах типу «Лайтпостер» у
кількості 20 одиниць (строк розміщення: 09.03.201931.05.2019);
- соціальної реклами щодо формування правової культури
та правової свідомості у суспільства на рекламних засобах
типу «Щит, що стоїть окремо» у кількості 15 одиниць,
«Лайтпостер» у кількості 15 одиниць та балюстрадах
ескалаторних тунелів у Київському метрополітені у кількості
15 одиниць (строк розміщення: 01.06.2019-31.08.2019).
Також, було розміщено зовнішню рекламу на правову
тематику з блоку «Стоп насильство»;
«Відповідальне батьківство»: «Забудьте про авто»,
«Забудьте про подорожі», «Зупини домашнє насильство!»;
Старт проекту «Знаю! Дію! Захищаю!» з них:
загальна кількість лайтпостерів - 55
шт.,
щит, що стоїть окремо - 35 шт.,
метролайтів - 14 шт.,
та зовнішня реклама на особистому транспортному засобі
керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану
Управління державної реєстрації Головного територіального
управління юстиції у місті Києві.
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10.

Створити та забезпечити
трансляції соціальних аудіо
та відеороликів в рамках
реалізації право
просвітницького проекту «Я
маю право!»

Протягом
2019 року

Головне
територіальне
управління
юстиції у місті
Києві

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

Навчання громадян
орієнтуватись у
правовому просторі,
дотримуватись правил
правомірної поведінки,
здобуття ними навичок
захисту своїх прав,
свобод та законних
інтересів в
установленому законом
порядку, підвищення
рівня правової
поінформованості
громадян

Протягом звітного періоду було забезпечено трансляцію
відеороликів в рамках реалізації правопросвітницького
проекту «Я маю право!» у наступних місцях:

у холах Солом’янського, Шевченківського,
Дарницького, Деснянського, Печерського, Святошинського
районних у місті Києві відділах державної реєстрації
цивільного стану на 6 моніторах;

у кінотеатрах: «Лейпциг» - на 3 моніторах,
«Супутник» перед початком кожного сеансу - на 15 екранах,
«Флоренція» - на 3 моніторах, «Дніпро» - на 1 моніторі,
«Київська Русь» - на 4 моніторах, «Кіото» - на 1 моніторі, «ім.
Т.Г. Шевченка» - на 1 моніторі;

залізничному вокзалі міста Києва (1 монітор) - 1 раз
кожні 3 години;

на Центральному автовокзалі міста Києва (1 великий
монітор);

Київському метрополітені на 5 станціях:
Політехнічний інститут, Хрещатик, Льва Толстого, Майдан
Незалежності, Театральна (30 моніторів, по 6 відео проекторів
на кожній станції); трансляція ролика здійснюється щоденно
на 42 відеобордах, що розміщені на 30 станціях
метрополітену;

промо-ролики «Я маю право!» та «Право на землю»
транслюються у 2519 відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк» (по
всій Україні);

Київському університеті імені Бориса Грінченко - на
1 моніторі;

Національній академії державного управління при
Президентові України - на 2 моніторах;

на веб-сайтах залучених партнерів до
загальнонаціонального проекту «Я маю право!»;

на телеканалі ТРК Київ та аудіоролики на
радіостанції Голос Донбасу (105 виступів щотижня).
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11.

Інформаційна кампанія з
популяризації соціального
підприємництва

Протягом
2019 року

Український
форум
благодійників

-

Інформування
населення про заходи
та досягнення проекту
«Соціальне
підприємництво:
досягнення змін за
ініціативою знизу»

12.

Кампанія із запобігання
шахрайству в благодійності
та зміцнення довіри
населення до благодійних
організацій

Протягом
2019 року

Український
форум
благодійників

-

13.

Активізація реформування
соціальних послуг: участь
благодійних організацій у
наданні соціальних послуг
населенню

Протягом
2019 року

Український
форум
благодійників

-

Інформування
населення про
запобігання
шахрайству під час
збору пожертв на
вулицях та в інтернеті
Вироблення спільних
рішень разом з
правоохоронними
органами, органами
місцевої влади та
представниками
громадських та
благодійних
організацій, соціальна
реклама
Інформування
населення про
можливості надання
соціальних послуг
благодійними
організаціями
Вироблення спільних
рішень разом з
представниками

21 лютого 2019 року проведено Міжнародну конференцію
із соціального підприємництва – зустріч соціальних
підприємців, інвесторів, експертів. Було розглянуто та
обговорено низку питань, зокрема:
Що таке соціальне підприємництво, які його особливості?
Чому місія та цінності є надважливими? Чим відрізняється від
звичайного бізнесу і від філантропії? Що необхідно для
розвитку соціального підприємництва в Україні? Чи є
можливості інтеграції в європейське/світове середовище? та
ін.
Також, на сайті БО «Український форум благодійників»
розміщено інструкцію «10 кроків до соціального
підприємства».
Започатковано сайт про соціальне підприємництво, на
якому можна ознайомитися з навчальними матеріалами у
сфері соціального підприємництва, переглянути мотиваційні
відео, українські та міжнародні кейси зі соціального
підприємництва, публікувати власні досягнення та багато
іншого: https://socialbusiness.in.ua/.
З метою сприяння благодійним організаціям у
проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед
населення із запобігання шахрайству під час публічного збору
благодійних пожертв Українським форумом благодійників
підготовлено звернення до КМДА щодо виготовлення сіті-,
метролайтів, які будуть 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 будуть поширені серед мешканців міста
Києва.

26-27 червня 2019 року за підтримки Департаменту
суспільних комунікацій та за участі представника
Департаменту соціальної політики проведено дводенний
семінар –тренінг «Дієві моделі підвищення ефективності
роботи для забезпечення фінансової стабільності організацій
громадянського суспільства», що є одним з етапів навчальної
програми по вдосконаленню взаємодії ОГС з органами
місцевого самоврядування для надання соціальних послуг в
громаді із залученням коштів місцевих бюджетів та
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14.

Організація спільних
заходів з Радою директорів
підприємств, установ та
організацій м. Києва,
Торгово-промисловою
палатою України та
Київською торговопромисловою палатою

Протягом
2019 року

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Рада директорів
підприємств,
установ та
організацій м.
Києва, Торговопромисловою
палатою України
та Київською
торговопромисловою
палатою

органів місцевої влади
та державними
надавачами соціальних
послуг
Поглиблення співпраці
в напрямку вирішення
актуальних питань
промислової діяльності
міста Києва

застосуванням, в тому числі, механізму соціального
замовлення

Протягом звітного періоду підготовлено та проведено:
21.02.2019 робочу зустріч директора Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва В. Фіоктістова з
членами Президії Ради директорів підприємств, установ та
організацій м. Києва з розгляду питань стану та проблем
розвитку промислового комплексу м. Києва.
18.04.2019 спільне засідання Президії Ради директорів
підприємств, установ та організацій м. Києва, Української
спілки промисловців і підприємців та Інституту технічної
теплофізики НАН України, яке відбулось в Інституті
технічної теплофізики.
Перед засіданням присутніх ознайомлено з науковими
розробками вчених Інституту технічної теплофізики НАН
України в музеї наукової установи.
На засіданні розглянуті наступні питання:
1. Підсумки роботи промислового комплексу м. Києва за
2018 рік.
2. Діяльність органів управління акціонерних товариств та
захист прав акціонерів: вимоги законодавства і судова
практика.
3. Про напрямки роботи Ради директорів підприємств,
установ та організацій у 2019 році.
03.06.2019 у Торгово-промисловій палаті України, у
рамках V Національного експортного форуму, воркшоп
«СМАРТ-спеціалізація промисловості міста Києва як тріггер
інноваційних змін».
Участь у заході брали представники Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва, районних в місті
Києві державних адміністрацій, підприємств легкої, харчової
та фармацевтичної промисловості м. Києва, провідні фахівці
Національного університету харчових технологій та
Київського національного університету технологій та
дизайну.
У ході роботи воркшопу спільно з фахівцями Державної
установи «Інститут економіки та прогнозування НАН
України» було організовано практичну взаємодію робочих
груп та творчих майстерень з представників компаній легкої,
харчової та фармацевтичної промисловості щодо розвитку
експорту та інтеграції в глобальні ланцюги доданої вартості,
впровадження СМАРТ-технологій у відповідній галузі.
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Взяли участь:
20.03.2019 у тематичному заході Gulfood Briefing in Kyiv,
який відбувся у Київській торгово-промисловій палаті.
Мета заходу - підведення підсумків участі українських
компаній у всесвітньовідомій виставці сільськогосподарської
та харчової продукції GULFOOD 2019, яка відбулась 1721.02.2019 лютого у м. Дубаї (ОАЄ).
Також у рамках заходу проведено нагородження учасників
українського національного стенду спеціальними дипломами.
З метою проведення комплексного заходу «Український
експортний тиждень-2019» у 4-х засіданнях Робочої
групи/Оргкомітету з підготовки та проведення «Українського
експортного тижня-2019».
26.03.2019 у Конференції Україна-Чілі, яка відбулась у
Торгово-промисловій палаті України, якій обговорено
перспективи та пріоритетні напрямки українсько-чилійського
ділового співробітництва та проведено В2В переговори.
03.06.2019 у гала-сесії «Експортні орієнтири 2019-2020:
масштабність, системність, ефективність» та роботі V
Національного експортного форуму.
У гала-сесії взяли участь: керівництво Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), представники районних в місті Києві
державних адміністрацій та керівники підприємств
промислового комплексу міста.
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15.

Сприяти розвитку
партнерської взаємодії
Департаменту з
громадськими
організаціями, діяльність
яких має соціальну
спрямованість, (проведення
засідань за круглим столом,
спільних проектів тощо)

Протягом
2019 року

Департамент
соціальної
політики

16.

Виконувати пропозиції по
вирішенню проблемних
питань, визначених
Резолюцією II Форуму
громадських рад міста
Києва «Велика Столиця –
2019» від 12.12.2018 року

Протягом
2019 року

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

-

Громадська рада
при виконавчому
органі Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

Налагодження
ефективної взаємодії
між виконавчим
органом Київської
міської ради
(Київською міською
державною
адміністрацією) та
громадськістю з метою
вирішення актуальних
питань розвитку міста,
підтримки громадських
ініціатив, підвищення
рівня соціального
захисту окремих
категорій населення,
сприяння розвитку
громадянського
суспільства; здійсненні
позитивних дій щодо
забезпечення ґендерної
рівності та участі
громадськості в
організації та
проведенні
загальноміських
соціальних заходів до
державних свят та
визначних дат,
соціальних акцій
Вирішення проблемних
питань, визначених
Резолюцією

Департамент постійно сприяє розвитку партнерської
взаємодії з громадськими організаціями, діяльність яких має
соціальну спрямованість, а саме: співпрацює з громадськістю
міста та враховує громадську думку під час формування та
реалізації державної політики в місті Києві, сприяє участі
громадян в управлінні державними справами, здійснення
громадського контролю за діяльністю виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
При Департаменті створено Громадську раду з
представників міських громадських організацій осіб з
інвалідністю, ветеранів, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи та жінок.
За ініціативою громадської організації «Спілка жінок
України» при підтримці Департаменту соціальної політики
18.06.2019 відбувся Перший соціально-економічний форум
«Соціальні права як механізм розвитку гендернозбалансованого людського капіталу». У форумі взяли участь
понад 350 осіб: представники громадських організацій міста
та України, представники міністерств, районних у місті Києві
державних адміністрацій та відомств.

Протягом звітного періоду було вирішено у повному
обсязі 6 проблемних питань, визначених Резолюцією
II Форуму громадських рад міста Києва «Велика Столиця –
2019» від 12.12.2018 року, зокрема:
1.Відсутність потужної соціальної реклами;
2.Звільнення земельної ділянки (вул. Радунська, 9), на якій
передбачено будівництво ДНЗ від незаконного паркувального
майданчика;
3.Необхідність спрощення процедури реєстрації учасників
бойових дій- добровольців та іноземців, що брали участь в
АТО та ВПО;
4.Збереження ДЮСШ «Сюїта»;
5.Забруднення
атмосфери
викидами
приватного
акціонерного товариства (ПрАТ «Фанплит»);
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17.

Організувати та провести
районні форуми та
щорічний Київський Форум
організацій громадянського
суспільства

Протягом
2019 року

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

Громадська рада
при виконавчому
органі Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Координаційний
комітет
громадських рад
міста Києва

Експертне опитування
та залучення всіх
реально діючих ІГС до
реалізації в місті Києві
Плану заходів щодо
реалізації в місті Києві
у 2019 році
Національної стратегії
сприяння розвитку
громадянського
суспільства в Україні

18.

Організувати та провести III
Міський форум «Велика
Столиця – 2020» та 10
тематичних районних секцій

Листопадгрудень
2019

Громадська рада
при виконавчому
органі Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації),
Координаційний
комітет
громадських рад
міста Києва

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

Підведення підсумків
роботи та
напрацювання
Резолюції IІI Форуму з
метою вирішення
проблемних питань
столиці

6.Більшість існуючих консультативно-дорадчих органів
КМДА сформовані без участі Громадської ради при КМДА
та(або) без відкритого залучення громадськості.
Також, вирішення 14-ти проблемних питань знаходяться
на фінальному етапі реалізації та будуть рекомендовані для
включення до Плану роботи новоствореної Громадської ради.
Протягом лютого-березня 2019 року Департаментом
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) у
встановленому порядку забезпечено проведення процедури
закупівлі за державні кошти послуг з організації та
проведення Київського Форуму організацій громадянського
суспільства та районних Форумів організацій громадянського
суспільства на електронному майданчику публічних
закупівель ProZorro.
Переможцем торгів визначено Товариство з обмежено
відповідальністю «ЄвромедіаКомпані». Сформовано основну
концепцію проведення заходів.
Протягом травня-червня 2019 року проведено перші п'ять
районних форумів організацій громадянського суспільства
«Київ – столиця діалогу» у Дарницькому (30.05),
Святошинському (06.06), Дніпровському (13,06),
Голосіївському (20.06) та Солом’янському (27.06) районах.
Участь у заходах взяли близько 330 учасників. Ще 5 районних
форумів заплановано провести у вересні-жовтні 2019 року. За
їх результатами в листопаді 2019 року планується
проведення ІІІ Київського Форуму організацій
громадянського суспільства.
Форум заплановано на IV квартал.

18
19.

Винести на громадське
обговорення проект нової
редакції Статуту
територіальної громади м.
Києва

Протягом
2019 року

Департамент
суспільних
комунікацій

-

Визначатимуться
особливості
правосуб’єктності
жителів – членів
територіальної громади
м. Києва як первинних
індивідуальних
суб’єктів
самоврядування, що
сприятиме створенню
муніципальноправових можливостей
їх самоорганізації,
безпосередньої участі у
вирішенні питань
місцевого значення,
стимулюватиме
розвиток різних форм
господарськоекономічної,
соціально-культурної
та політичної
активності за місцем
проживання.

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, який
може бути винесений на громадське обговорення лише після
систематизації пропозицій і зауважень до нього, а також
складання консолідованого документа кваліфікованими
юристами.
На теперішній час Департамент суспільних комунікацій
вживає заходи для замовлення в установленому порядку
послуг щодо здійснення юридичної експертизи проекту
Статуту та складання консолідованого документа.

