
 

Звіт  

про виконання у І півріччі 2020 року Плану заходів щодо реалізації в місті Києві у 2020 році  

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
 

№ 

пп 
Найменування 

Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 
Співвиконавці 

Очікувані 

результати 

Виконання у І півріччі 

2020 року 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Виконувати заходи 

міської цільової 

програми «Сприяння 

розвитку 

громадянського 

суспільства у м. Києві 

на 2020–2022 рр.», 

затвердженої рішенням 

Київської міської ради 

від 12 грудня 2019 року 

№ 452/8025 з 

врахуванням 

механізмів та завдань, 

передбачених 

Національною 

стратегією сприяння 

розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні 

на 2016-2020 роки 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

суспільних 

комунікацій 

- 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 

Протягом I півріччя 2020 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 2020–2022 рр.», затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 12 грудня 2019 року 

№ 452/8025. 

З метою забезпечення проведення інформаційно-

комунікативних кампаній, семінарів, тренінгів, 

засідань за круглим столом, стратегічних сесій, 

стажувань, підвищення кваліфікації 

представників інститутів громадянського 

суспільства, органів самоорганізації населення, 

громадських рад міста Києва, працівників 

структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), районних в місті Києві 

державних адміністрацій відповідно  

до ключових пріоритетів розвитку столиці, 

визначених у Стратегії міста Києва – 2025 було 

надано організаційне сприяння та взято участь:  

- у семінарі щодо антикризових комунікацій, 

який організовано та проведено комунальним 

підприємством «Центр публічної комунікації та 

інформації»; 

- фокус-групі з представниками жіночої статті 

щодо гендерної рівності та її імплементації  

у робочому середовищі столичної мерії; 
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- лекторії, запропонованому Координатором 

проєктів ОБСЄ в Україні в рамках курсу  

«Як ефективно спланувати та провести діалог» 

на Платформі масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus. 

У звітному періоді проведено 70 консультацій з 

громадськістю, серед яких електронні та 

публічні консультації з громадськістю, засідання 

Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації), засідання за круглим 

столом тощо. 

Процес створення  вебпорталу «Платформа 

громадських організацій міста Києва» проходить 

етап збору інформації про перелік інститутів 

громадянського суспільства та їх діяльності для 

підготовки узагальненого матеріалу, який стане 

основним контентом для Платформи.  

Протягом І півріччя 2020 року здійснювалось 

матеріально-технічне забезпечення, 

координаційна, організаційно-методична робота 

з Громадською радою при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) та надання підтримки у 

проведенні заходів за її ініціативи. Заключено 

договір з переможцем відкритих торгів на 

торговельному майданчику платформи 

PROZORRO. 

У звітному періоді проведено 1 засідання 

Громадської ради та ініційовано 35 заходів за 

участю членів Громадської ради. 

Здійснювалось організаційне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

Координаційної  ради з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при 

виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації) 
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відповідно до завдань, передбачених 

Національною стратегією сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні. 

Заключено договір з переможцем відкритих 

торгів на торговельному майданчику платформи 

PROZORRO. 

В рамках проведення міського конкурсу проектів 

«Громадська перспектива: прозора влада та 

активна громада» за участю інститутів  

громадянського суспільства: 

-  створено Конкурсну комісію міського 

конкурсу з визначення проєктів «Громадська 

перспектива: прозора влада та активна громада»;  

- здійснено прийом та реєстрацію конкурсних 

пропозицій від  ІГС ( прийнято 102 конкурсні 

пропозиції); 

- проведено конкурсний відбір щодо допущення 

конкурсних пропозицій до участі у другому етапі 

Конкурсу (відкритому захисті проєктів); 

- проведено  відкритий захист конкурсних 

пропозицій від ІГС, у якому взяли участь 97 

організацій, допущених до участі у другому етапі 

Конкурсу (відкритому захисті конкурсних 

пропозицій);   

- визначено рейтинг конкурсних пропозицій 

(проєктів);    

- визначено переможців Конкурсу (проєктів); 

- направлено листи до ІГС, проекти яких 

перемогли у Конкурсі, з проханням повідомити 

Організатора Конкурсу про наявність фінансової 

підтримки іншими організаторами конкурсів за 

рахунок коштів державного або місцевого 

бюджетів; 

-  розміщено інформацію про перелік переможців 

на офіційному веб-сайті Організатора Конкурсу; 

- проведено засідання Конкурсної комісії щодо 

затвердження змін, внесених до формату 
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проведення заходів в рамках проєкту та 

кошторисів щодо їх виконання через карантинні 

заходи; 

- здійснено координаційну роботу з 

організаціями-переможцями щодо їх реєстрації  

в районних  казначейських службах м. Києва  

та відкриття рахунків; 

- здійснено координаційну роботу з 

організаціями-переможцями щодо підготовки 

договорів з виконання проєктів; 

- розпочато роботу з виконання проектів 

організаціями – переможницями Конкурсу 

Здійснювався моніторинг ринку організацій, 

 що пропонують послуги, необхідні для 

виконання аудиту проєктів в рамках Конкурсу, 

враховуючи особливості його проведення.  

Також підготовлено технічні вимоги для 

виконавців моніторингу та аудиту проєктів для 

проведення закупівлі через сайт публічних 

закупівель. Проведено публічні закупівлі та 

визначено організацію, що буде виконувати 

вказану роботу. Укладено договір з організацією 

переможцем закупівель щодо виконання 

моніторингу проектів в рамках Конкурсу. 

Департаментом суспільних комунікацій 

проведено моніторинг міжнародних заходів 

щодо розвитку громадянського суспільства  

та залучення громади до вирішення питань 

місцевого значення з метою вивчення 

позитивного досвіду та врахування кращих 

практик в Києві. 

Проведено попередні робочі зустрічі з 

представниками міжнародних організацій Ради 

Європи та ОБСЄ щодо планування реалізації 

спільних проєктів, направлених на розвиток 

громадянського суспільства. Спільно з 

комунальним підприємством «Центр комунікації 
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та інформації» підготовлено 2 проєктні заявки  

на отримання грантового фінансування.  

13.04.2020 було підготовлено та подано заявку 

на участь у конкурсі проєктів від Європейської 

Комісії Local Authorities: Partnerships for 

sustainable cities 2020 «Інтегрований розвиток 

Києва – глобальні виклики, місцеві рішення».  

В процесі написання проєкту були залучені 

експерти з трьох муніципалітетів країн-членів 

Європейського Союзу, які стали коаплікантами 

при подачі заявки: Берлін (Німеччина), Краків 

(Польща) та Кашкаїш (Португалія), а також 

українські експерти з Фундації ПАУСІ.  

За результатами співпраці було підготовлено 

концепцію проєкту та узгоджено перспективні 

напрямки співробітництва: 

1.Берлін, за напрямом -розробка та 

впровадження програми муніципального 

менеджменту, яка широко використовується в 

Берліні для рівномірного розвитку мікрорайонів 

(інфраструктурного, економічного, соціального).   

2.Краків, за напрямом  - розробка та 

впровадження Громадянської асамблеї. 

3.Кашкаїш, за напрямом - оцінка та 

вдосконалення Громадського Бюджету. 

Друга грантова заявка щодо підтримки 

Інформаційно-комунікаційної кампанії з протидії 

COVID-19. Проєкт було підтримано у рамках 

Програми «Партнерство заради здорових міст» - 

престижної глобальної мережі із 70 міст у всьому 

світі. Програма підтримується Bloomberg 

Philanthropies у партнерстві зі Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я та Vital Strategies 

як партнером-виконавцем.  

В рамках проєкту розроблено контент 

(знаходиться на етапі узгодження з 

ґрантодавцем) для наступних інформаційних 
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продуктів підприємства: спеціальний випуск 

газети «Вечірній Київ», постер для закладів  

м. Києва, контент для соціальних мереж 

присвячений запобіганню поширення COVID 19. 

Крім цього, на етапі розробки знаходяться 

аудіоролик для радіо та буклети. 

2.  Провести 

інтерактивний 

навчально-

просвітницький цикл  

із елементами доданої 

цифрової реальності: 

«Праймеріз проєктів 

громадського 

бюджету» 

Січень-

лютий 2020 

року 

Комунальне 

підприємство 

«Центр публічної 

комунікації та 

інформації» 

Провести 

інтерактивний 

навчально-

просвітницький 

цикл із 

елементами 

доданої цифрової 

реальності: 

«Праймеріз 

проєктів 

громадського 

бюджету» 

На громадський 

бюджет подано 

інноваційні проєкти, 

що відповідають 

Стратегії розвитку 

міста Києва до 2025 

року та пріоритетним 

напрямкам на 2020 

рік. Залучено до 

громадського 

бюджету нові цільові 

групи, що раніше не 

приймали участь. 

Проведення заходів перенесено на ІІ півріччя  

2020 року 

3.  Провести міський 

навчально-освітній 

конкурс «Молодіжна 

академія громадської 

участі» 

Лютий 

2020 року 

Комунальне 

підприємство 

«Центр публічної 

комунікації та 

інформації» 

Провести міський 

навчально-

освітній конкурс 

«Молодіжна 

академія 

громадської 

участі» 

Молодь залучена  

до прийняття рішень, 

під час розробки 

міських політик, 

враховуються 

інтереси молоді та 

вразливих категорій 

населення, (не менше 

2-х пропозицій 

молоді враховано). 

Проведення заходів перенесено на ІІ півріччя  

2020 року 

 

4.  Розробити та 

впровадити 

«Положення про 

Громадянську 

асамблею» 

Лютий-

березень 

2020 року 

Комунальне 

підприємство 

«Центр публічної 

комунікації та 

інформації» 

Розробити та 

впровадити 

«Положення про 

Громадянську 

асамблею» 

Налагодження 

ефективної взаємодії 

та інклюзивного 

діалогу органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування  

та інститутів 

Проведення заходів перенесено на ІІ півріччя  

2020 року 
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громадянського 

суспільства. 

Розроблено, 

затверджено та 

впроваджено новий 

інструмент участі 

громадян у прийнятті 

рішень (інструмент 

деліберації, 

вироблення та 

формування 

стратегічних рішень 

та пріоритізації 

питань, напрямків  

та завдань Стратегії 

розвитку Києва під 

час її актуалізації  

та виконання) 

5.  Вдосконалення 

нормативно-правового 

забезпечення створення 

та діяльності органів 

самоорганізації 

населення, зокрема, 

підготовка проєкту 

рішення Київської 

міської ради «Про 

затвердження Порядку  

організації та 

проведення зборів 

(конференції) жителів 

за місцем проживання 

щодо діяльності 

органів самоорганізації 

населення  

у місті Києві» 

 

Квітень -

травень 

2020 року 

Департамент 

суспільних 

комунікацій 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

Вдосконалення 

нормативно-

правового 

забезпечення 

створення та 

діяльності 

органів 

самоорганізації 

населення, 

зокрема, 

підготовка 

проєкту рішення 

Київської міської 

ради «Про 

затвердження 

Порядку  

організації та 

проведення 

зборів 

Унормування 

процедури організації 

та проведення зборів 

(конференцій) 

жителів за місцем 

проживання на 

території діяльності 

органів 

самоорганізації 

населення 

Підготовлено проєкт рішення Київської міської 

ради «Про затвердження Порядку організації  

та проведення зборів (конференції) жителів  

за місцем проживання щодо діяльності органів 

самоорганізації населення  

у місті Києві» 
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(конференції) 

жителів за місцем 

проживання 

щодо діяльності 

органів 

самоорганізації 

населення  

у місті Києві» 

 

6.  Організувати та 

провести щорічний 

Київський Форум 

організацій 

громадянського 

суспільства 

ІІІ квартал 

2020 року 

Департамент 

суспільних 

комунікацій 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

Організувати та 

провести 

щорічний 

Київський Форум 

організацій 

громадянського 

суспільства 

Налагодження 

ефективної взаємодії, 

створення умов для 

комунікації та обміну 

досвідом між 

організаціями 

громадянського 

суспільства та 

органами міської 

влади 

Проведення Київського Форуму організацій 

громадянського суспільства заплановано  

у ІV кварталі 2020 року 

7.  Організувати та 

провести міський 

конкурс соціальних 

проєктів «Громадська 

перспектива: прозора 

влада та активна 

громада» відповідно  

до рішення Київської 

міської ради від 

21.09.2017 №  48/3055 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

суспільних 

комунікацій 

 

Організувати та 

провести міський 

конкурс 

соціальних 

проєктів 

«Громадська 

перспектива: 

прозора влада та 

активна громада» 

відповідно до 

рішення 

Київської міської 

ради від 

21.09.2017  

№  48/3055 

Здійснення 

фінансової підтримки 

програм (проєктів, 

заходів), розроблених 

інститутами 

громадянського 

суспільства 

 

Протягом січня 2020 року було проведено 

організаційні заходи з підготовки та проведення 

міського конкурсу з визначення проєктів 

«Громадська перспектива: прозора влада  

та активна громада», розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання  

яких надається фінансова підтримка у 2020 році» 

(далі – Конкурс). 

27.01.2020 розпочався прийом конкурсних 

пропозицій до участі у Конкурсі. 

10.03.2020 та 13.03.2020 проведено відкритий 

захист проєктів, поданих для участі у Конкурсі. 

25.03.2020 року відбулось засідання Конкурсної 

комісії міського конкурсу з визначення проєктів 

«Громадська перспектива: прозора влада та 

активна громада» (далі – Конкурсна комісія), 

щодо підведення підсумків відкритого захисту 

проєктів, поданих до участі у Конкурсі (рішення 
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№ 3 від 25.03.2020 року засідання Конкурсної 

комісії). 

Протягом квітня було визначено технічні вимоги 

щодо забезпечення проведення моніторингу  

та аудиту виконання 23 проєктів у рамках 

міського конкурсу «Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громад. 

12.06.2020 року, з метою затвердження змін, 

внесених інститутами громадянського 

суспільства до конкурсних проєктів у зв’язку  

з вимогами, передбаченими розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  

від 16 березня 2020 року  № 444 «Про деякі 

заходи щодо запобігання поширення корона 

вірусу COVID-19 на території міста Києва» було 

проведено позачергове засідання Конкурсної 

комісії в он-лайн режимі через додаток ZOOM. 

Протягом квітня – червня 2020 року постійно  

ведеться координаційна робота з переможцями 

Конкурсу  щодо реалізації їх проєктів, 

інформація щодо конкурсу розміщується у 

відповідній рубриці на офіційній вебсторінці 

Департаменту суспільних комунікацій та 

модерується фейсбук-сторінка Конкурсу. 

У липні 2020 року триває підготовка 

кошторисно-договірних документів про 

виконання проєктів інститутами громадянського 

суспільства – переможцями міського конкурсу  

з визначення проєктів «Громадська перспектива: 

прозора влада та активна громада». 

8.  Здійснити відбір 

громадських 

організацій для 

надання фінансової 

підтримки з бюджету 

міста Києва, 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

соціальної 

політики 

Здійснити відбір 

громадських 

організацій для 

надання 

фінансової 

підтримки з 

Забезпечення 

конструктивної 

взаємодії між 

виконавчим органом 

Київської міської 

ради (Київською 

16.10.2019 - 18.10.2019 року проведено 

відкритий захист конкурсних пропозицій 

громадських організацій, діяльність яких має 

соціальну спрямованість для надання фінансової 

підтримки з бюджету міста Києва у 2020 році  

на реалізацію розроблених ними проєктів.  
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передбачений міською 

цільовою програмою 

«Соціальне 

партнерство» 

на 2019-2021 роки 

бюджету міста 

Києва, 

передбачений 

міською 

цільовою 

програмою 

«Соціальне 

партнерство»  

на 2019-2021 

роки 

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. 

За результатами опрацювання протоколів членів 

міської конкурсної комісії було складено рейтинг 

конкурсних пропозицій та сформовано загальний 

рейтинг конкурсних пропозицій.  

У 2020 році фінансову підтримку з бюджету 

міста Києва у сумі 9 790,9 тис. грн отримають  

65 громадських організацій ветеранів та осіб  

з інвалідністю  на реалізацію 78 розроблених 

ними проєктів. 

Протоколи засідань міської конкурсної комісії 

оприлюднені на сайті Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації). 

9.  Організувати та 

провести конкурс на 

надання фінансової 

підтримки з бюджету 

міста Києва 

громадським 

організаціям 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

відповідно до міської 

комплексної цільової 

програми «Молодь та 

спорт столиці» 

 на 2019 - 2021 роки, 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

молоді та спорту 

Організувати  

та провести 

конкурс на 

надання 

фінансової 

підтримки  

з бюджету міста 

Києва 

громадським 

організаціям 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

відповідно до 

міської 

Здійснення 

фінансової підтримки 

громадських 

організацій 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості на 

конкурсних засадах 

Проведено засідання конкурсної комісії з 

розгляду конкурсних пропозицій громадських 

організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості для надання фінансової підтримки 

із  бюджету міста Києва у 2020 році.  

За напрямками та критеріями розподілено 

видатки бюджету міста Києва  

між 10 громадськими  організаціями 

фізкультурно-спортивної спрямованості. 
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затвердженої рішенням 

Київської міської ради 

від 18.12.2018 № 

464/6515 

комплексної 

цільової 

програми 

«Молодь та спорт 

столиці» на 2019 

- 2021 роки, 

затвердженої 

рішенням 

Київської міської 

ради від 

18.12.2018  

№ 464/6515 

10.  Провести щорічний 

Конкурс програм 

(проєктів, 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 

від 18.12.2018  

№ 464/6515 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

молоді та спорту 

Провести 

щорічний 

Конкурс програм 

(проєктів, 

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 

Формування і 

реалізація потенціалу 

молоді задля її 

всебічної 

самореалізації та 

успіху в інтересах 

сталого розвитку і 

конкурентоспромож-

ності  м. Києва 

Затверджено рейтинг проєктів Міського 

конкурсу проєктів молодіжних та дитячих 

громадських організацій для реалізації яких 

надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році. 

Визначено 35 проєктів- переможців Міського 

конкурсу проєктів молодіжних та дитячих 

громадських організацій для реалізації яких 

надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році 
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роки, 

затвердженої 

рішенням 

Київської міської 

ради від 

18.12.2018  

№ 464/6515 

11.  Вивчати питання 

розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні 

під час провадження 

освітнього процесу в 

закладах загальної 

середньої освіти міста 

Києва 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

освіти і науки, 

заклади загальної 

середньої освіти 

міста Києва 

Вивчати питання 

розвитку 

громадянського 

суспільства в 

Україні під час 

провадження 

освітнього 

процесу в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

міста Києва 

Формування в учнів 

столиці 

громадянської 

ідентичності, 

сприяння 

самовизначенню 

особистості як 

громадянина України 

З 2018/2019 навчального року в закладах 

загальної середньої освіти до інваріантної 

складової Типових навчальних планів введено 

інтегрований курс «Громадянська освіта»  

для учнів 10 класів, обсягом 70 годин  

(2 години на тиждень).  

28.02.2020-29.02.2020 учні закладів освіти міста 

Києва відвідали місто Миколаїв,  

де провели ХI виїзну регіональну конференцію 

старшокласників «Модель ООН. Миколаїв-2020» 

,«Спільне майбутнє – Спільними зусиллями». 

Участь у проєкті взяли понад 180 учасників  

зі шкіл Києва та Миколаєва.  

 

12.  Сприяти проведенню 

заходів (акцій, проєктів 

тощо) для дітей та 

учнівської молоді міста 

Києва  з нагоди 

державних свят, 

знаменних дат, 

загальноміських свят 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

освіти і науки, 

управління освіти 

районних в місті 

Києві державних 

адміністрацій, 

заклади освіти 

міста Києва 

Сприяти 

проведенню 

заходів (акцій, 

проєктів тощо) 

для дітей та 

учнівської молоді 

міста Києва   

з нагоди 

державних свят, 

знаменних дат, 

загальноміських 

свят 

Формування у дітей 

та учнівської молоді 

почуття патріотизму, 

національної 

свідомості, любові  

до батьківщини та 

поваги до її історії, 

традицій, символів 

У закладах освіти міста Києва проведено заходи, 

направлені на виховання сучасної молоді 

патріотами своєї країни, свідомими громадянами 

з активною життєвою позицією, а саме:  

  18.01.2020 проведено міський етап 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти «Край, в якому я живу»;  

 22.01.2020 проведено міський етап 

Всеукраїнського фотоконкурсу  

«Україна – це ми!» до Дня Соборності України;  

 15.01.2020-29.01.2020 проводився конкурс 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/program-hromadyanska-osvita-24.11.2017.doc
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туристсько-краєзнавчих експедицій з активним 

способом пересування «Мій рідний край» 

(січень); міський конкурс відеоробіт  

до Дня пам’яті Героїв Крут;  

 30.01.2020 проведено загальноміський проєкт 

«Герої Крут. За свободу та незалежність»;  

 У лютому 2020 року проведено 

загальноміський національно-патріотичний 

відеопроєкт «Яке прекрасне рідне слово!  

Воно-не світ, а всі світи» до Міжнародного дня 

рідної мови;  

 06.02.2020 проведено II (міський) етап 

Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості» в 

номінації «Керівник гуртка-2020»;  

 21.02.2020 проведено творчий фестиваль 

«Ватра» до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні;  

 05.02.2020-07.02.2020 проведено відкритий 

міський методичний фестиваль закладів 

позашкільної освіти «Київ-М-Фест»  

(ІХ Відкритої міської методичної виставки)  

«Від Нової української школи до Нового 

українського позашкілля»;  

 16.02.2020 проведено міський етап 

Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» в Деснянському районі. 

Окрім того, забезпечено участь дитячих творчих 

колективів закладів освіти міста Києва у 

безперервному добовому онлайн марафоні 

вшанування пам'яті кіборгів-захисників 

Донецького аеропорту, який проходив 
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20.01.2020-21.01.2020. 

На початку встановлення карантинних 

обмежень, за ініціативи учнівської молоді 

столиці, Департаментом освіти і науки Києва 

створено загальноміський онлайн-проєкт  

«Все буде Добре! ОК!» – проєкт про людські 

цінності, вдячність, повагу, любов та підтримку.  

До проєкту долучилися понад 5 тисяч учасників: 

учнівська молодь, батьки, освітяни всієї України 

та інших держав. Учасники проєкту створюють 

контент у різних форматах та рубриках, зокрема: 

«Мій вчитель – мій друг», «Наука вдома», 

«Підтримуємо лікарів», «Театр – це про людську 

душу» та інші. У рамках проєкту започатковано 

онлайн-флешмоби:  

- 08.05.2020-09.05.2020 «Маки пам’яті» з нагоди 

відзначення у 2020 році Дня пам'яті та 

примирення і Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1939-1945 років;  

- 10.05.2020 до Дня Матері;  

- 21.05.2020 до Дня вишиванки;  

- 16.05.2020-18.05.2020 до Дня Європи 

- 17.05.2020 з нагоди вшанування пам’яті жертв 

політичних репресій;  

- 18.05.2020 з нагоди 76-ї  річниці депортації 

кримських татар;  

- 26.05.2020-31.05.2020 до Дня Києва; 

- 01.06.2020 до Міжнародного Дня захисту дітей; 

- 09.06.2020 до Міжнародного дня друзів; 

- 21.06.2020 до Дня батька; 

- 21.06.2020 до Дня медичного працівника;  

- 22.06.2020 з нагоди Дня скорботи і вшанування 
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пам’яті жертв війни в Україні 

- 28.06.2020 до Дня Конституції. 

13.  Співпрацювати  

з громадським 

сектором з питань 

функціонування та 

розвитку закладів 

освіти міста Києва 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

освіти і науки, 

заклади освіти 

міста Києва 

Співпрацювати з 

громадським 

сектором з 

питань 

функціонування 

та розвитку 

закладів освіти 

міста Києва 

Налагодження 

спільнодії 

державного та 

громадського 

секторів на умовах 

партнерства, 

прозорості, 

відповідальності 

У Департаменті освіти і науки налагоджено 

співпрацю з громадськими організаціями, 

дитячими та молодіжними громадськими 

організаціями, забезпечено проведення спільних 

заходів, спрямованих на залучення учнівської 

молоді до участі у житті громади міста Києва.  

134 заклади загальної середньої освіти міста 

Києва співпрацюють із 239 громадськими 

організаціями та дипломатичними 

представництвами. Серед них: AIESEC — 

міжнародна неполітична, неприбуткова 

молодіжна організація, Cambridge Assessment 

English, Canadian Police Mission in Ukraine 

(CPMU), FLEX (програма культурного обміну 

Бюро у справах освіти і культури Державного 

департаменту США), LEGO Group (Данія), 

National Geographic Learning, «British Сouncil 

Ukraine», «UPF Ukraine/Федерація всесвітнього 

миру», «Інститут Катастрофи Європейського 

єврейства «Яд-Вашем» (Ізраїль) – центр 

вивчення Голокосту в Єрусалимі», «Міжнародна 

культурно-посвітницька організація UCAPE», 

«Міжнародний Союз Молоді» (МСМ), Фонд 

«ERASMUS+», eTwinning Plus – програма 

eTwinning в рамках Східного партнерства 

Європейського Союзу, Громадська Ініціатива 

Global Office – Go Global, Global Office – Go 

Global (Велика Британія), Громадська організація 

Сербії «NS PRO Group Educational Centre», 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Європейський 

Молодіжний Парламент – Україна Євросоюз, 

Міжнародна Асоціація Вальдорфської педагогіки 

в Центральній та Східній Європі та далі східних 

країнах, Міжнародна корпорація Cisco Systems, 
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Міжнародне видавництво «Оxford University 

Press (OUP)», Міжнародний жіночий 

правозахисний центр «Ла Страда-Україна», 

Німецький культурний центр «Гете-

Інститут/Goethe-Institit», Представництво ООН  

в Україні, Ресурсний центр учителів 

«Американський дім», Штаб – квартира 

ЮНЕСКО (Франція), та іншими; посольствами 

країн: Великої Британії, Естонії, Ізраїлю, Індії, 

Ісламської Республіки Іран, Італії, Канади, 

Китайської Народної Республіки, Королівства 

Іспанії, Королівства Норвегії, Мексики, 

Німеччини, Польської Республіки, Республіки 

Австрії, Республіки Аргентина, Республіки 

Болгарії, Республіки Греція, Республіки Кіпр, 

Республіки Корея, Республіки Куба, Республіки 

Туреччина, Соціалістичної Республіки В’єтнам, 

США, Туркменії, Фінляндії, Франції, Чеської 

Республіки, Швеції, Японії. 

У рамках співпраці організовано та проведено 

різноманітні проєкти та заходи, зокрема: 

розмовні клуби з іноземних мов з використанням 

сучасних методів навчання; лекції, семінари, 

тренінги, вебінари та конференції для вчителів  

та учнів старшої школи консультантами 

представництв із вивчення та популяризації 

іноземних мов; майстер-класи з мовознавства, 

олімпіади для учнів; академічні, екскурсійні та 

відпочинкові програми; знайомство з новітніми 

цифровими технологіями, в рамках обмінів 

учнівськими та учительськими делегаціями; 

відвідування курсів іноземних мов, здачу 

міжнародних іспитів на знання мов та отримання 

сертифікату, який офіційно засвідчує знання 

мови; знайомство з сучасною культурою шляхом 

проведення зустрічей з носіями мов, перегляду 

відеофільмів іноземними мовами, відвідуванням 
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кінопоказів, виставок, фотовиставок, фестивалів; 

листування з дітьми із зарубіжних країн до 

новорічних свят з метою вивчення історії, 

культури та традицій інших країн світу. 

14.  Організовувати спільні 

заходи з Радою 

директорів 

підприємств, установ 

та організацій м. Києва 

Протягом 

2020 року 

Департамент 

промисловості та 

розвитку 

підприємництва 

Організовувати 

спільні заходи з 

Радою директорів 

підприємств, 

установ та 

організацій  

м. Києва 

Поглиблення 

співпраці в напрямку 

вирішення 

актуальних питань 

промислового та 

наукового комплексу 

міста Києва 

Протягом І півріччя 2020 року спільні заходи з 

Радою директорів підприємств, установ та 

організацій м. Києва не проводилися у зв’язку з 

обмежувальними протиепідемічними заходами, 

пов'язаними із запровадженням карантину. 

15.  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 суспільно-

економічного розвитку 

держави, реалізації та 

захисту прав і свобод 

громадян, задоволення 

їх політичних, 

економічних, 

соціальних, культурних 

та інших інтересів 

Протягом 

2020 року 

 

Структурні 

підрозділи 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації), 

районні в місті 

Києві державні 

адміністрації 

 

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 

суспільно-

економічного 

розвитку 

держави, 

реалізації та 

захисту прав  

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 

У звітному періоді проведено 70 консультацій 

з громадськістю, в тому числі обговорень 

проєктів нормативно-правових актів та 

публічних громадських обговорень (шляхом 

проведення засідань за круглим столом, зборів, 

зустрічей (нарад) з громадськістю) 

Відповідно до Порядку проведення консультацій 

з громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  

від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» протягом трьох робочих 

днів з початку проведення консультацій з 

громадськістю Громадській раді подаються 

проєкти відповідних нормативно-правових актів 

та інформаційно-аналітичні матеріали до них.  

В межах компетенції структурні підрозділи 

направляють Громадській раді повідомлення  

про заплановані заходи, що передбачають участь 

громадськості.  
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і свобод 

громадян, 

задоволення їх 

політичних, 

економічних, 

соціальних, 

культурних та 

інших інтересів 

16.  Співпрацювати  

з консультативно-

дорадчими органами 

при виконавчому 

органі Київської 

міської ради (Київській 

міській державній 

адміністрації) 

та при районних в місті 

Києві державних 

адміністраціях 

Постійно 

 

Структурні 

підрозділи 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації), 

районні в місті 

Києві державні 

адміністрації 

Співпрацювати з 

консультативно-

дорадчими 

органами 

при виконавчому 

органі Київської 

міської ради 

(Київській 

міській 

державній 

адміністрації)  

та 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 І півріччя 2020 року окрема увага 

приділялась оптимізації системи 

консультативно-дорадчих органів при 

виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації),  

все більше громадських активістів залучаються 

до їх роботи. Зокрема, на початку 2020 року  

до складу 81 консультативно-дорадчого органу 

входило близько 465 представників 

громадськості, в тому числі, члени Громадської 

ради. 

17.  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 

Протягом 

2020 року 

(у разі 

надходжень

-ня запиту) 

 

Структурні 

підрозділи 

виконавчого 

органу Київської 

міської ради 

(Київської 

міської 

державної 

адміністрації) 

Сприяти 

інститутам 

громадянського 

суспільства та 

Громадській раді 

при виконавчому 

органі Київської 

міської ради 

(Київській 

міській 

державній 

адміністрації)  

у проведенні 

громадської 

Налагодження 

ефективного 

громадського 

контролю за 

діяльністю органів 

державної влади  

та місцевого 

самоврядування 

Процедура проведення громадської експертизи 

за сприяння органу виконавчої влади визначена 

Порядком сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.11.2008 року № 976. 

Слід зазначити, що орган виконавчої влади 

сприяє громадській раді у проведенні 

громадської експертизи у разі надходження від 

нього письмового запиту із зазначенням 

інформації, передбаченої абз. третім - п’ятим п.3 

Порядку, та за умови надходження копії 

протоколу засідання, на якому було прийнято 

рішення про проведення громадської експертизи. 
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постанови Кабінету 

Міністрів України  

від 05.11.2008 № 976 

«Про порядок сприяння 

органами виконавчої 

влади громадській 

експертизі» 

експертизи 

діяльності 

органів місцевого 

самоврядування 

відповідно до 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

05.11.2008 № 976 

«Про порядок 

сприяння 

органами 

виконавчої влади 

громадській 

експертизі» 

Зокрема, протягом І півріччя 2020 року запитів  

на проведення громадської експертизи до 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) не 

надходило. 

Інформація про проведенні громадські експертизи 

діяльності виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

розміщена на офіційному порталі Києва. 

 

18.  Провести кампанію  

із запобігання 

шахрайству  

в  благодійності  

та зміцнення довіри 

населення до 

благодійних 

організацій 

Протягом 

2020 року 

Український 

форум 

благодійників 

Провести 

кампанію із 

запобігання 

шахрайству в  

благодійності та 

зміцнення довіри 

населення до 

благодійних 

організацій 

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 

Протягом І півріччя 2020 року було розроблено 

макети соціальної реклами з урахуванням 

обговорень за участю представників 

правоохоронних органів, органів місцевої влади, 

представників громадських та благодійних 

організацій. 

Здійснено поширення соціальної реклами у 

оновленому форматі інфографіки серед цільової 

аудиторії 

19.  Здійснити заходи щодо 

створення 

сприятливого 

податкового 

Протягом 

2020 року 

Український 

форум 

благодійників 

Здійснити заходи 

щодо створення 

сприятливого 

податкового 

Розвиток благодійної 

діяльності в Україні 

за рахунок 

розширення кола 

Протягом І півріччя 2020 року було створено 

Карти правових реформ для організацій 

громадянського суспільства. Зокрема, взято 

участь у розробці в частині розділу 

https://docs.google.com/document/d/1PKfk4ynyxzkyAgCpv1uer1BFgr0xbDEH35lzgFZawBk/edit?fbclid=IwAR1toZbibeGMXFYLQhOMF4Q1FGn6CwH7kQu1bmVnSXCVDP4VnG6JA6gWK_o
https://docs.google.com/document/d/1PKfk4ynyxzkyAgCpv1uer1BFgr0xbDEH35lzgFZawBk/edit?fbclid=IwAR1toZbibeGMXFYLQhOMF4Q1FGn6CwH7kQu1bmVnSXCVDP4VnG6JA6gWK_o
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середовища для 

юридичних та фізичних 

осіб, які надають 

благодійну допомогу, 

та фізичних осіб,  

які отримують 

благодійну допомогу,  

а саме збільшення 

розміру 

неоподатковуваної 

благодійної допомоги 

середовища для 

юридичних та 

фізичних осіб,  

які надають 

благодійну 

допомогу,  

та фізичних осіб, 

які отримують 

благодійну 

допомогу, а саме 

збільшення 

розміру 

неоподатковува-

ної благодійної 

допомоги 

отримувачів 

благодійної 

допомоги, звільненої 

від оподаткування 

податком на доходи 

фізичних осіб та 

військовим збором – 

осіб з інвалідністю, 

малозабезпечених та 

незахищених верств 

населення, а також 

залучення фізичних 

осіб до 

благодійництва. 

«Оподаткування ОГС та благодійної діяльності». 

 

 


