Звіт про виконання плану заходів щодо реалізації в місті Києві
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2020 році
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розвитку громадянського
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Відповідальний за
виконання
4
Департамент
суспільних
комунікацій

Співвиконавці від ОГС
Очікувані результати
(у разі необхідності)
5
6
Протягом 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.
Організовано відбір успішних
практик реалізації громадських
ініціатив у вирішенні питань
місцевого значення та проведено
ярмарок проєктів громадських
організацій «ТОП-100».
Конкурсною комісією з відбору
кращих ініціатив в рамках
«ТОП-100» було проаналізовано
194 ініціативи та за підсумками
обрано 100 найбільш значущих
для міста успішно реалізованих
кейсів у партнерстві влади

і громади. Враховуючи пандемію
та діючі карантинні обмеження,
перелік кращих громадських
практик «ТОП-100» було
презентовано у 2-х форматах:
-онлайн-виставка: каталог
проєктів «ТОП-100» розміщений
на сайті Департаменту та на
Фейсбук-сторінці опубліковано
інформаційні пости про кращі
приклади взаємодії;
-офлайн-виставка: інформацію
про кейси в рамках «ТОП-100»
було надруковано на 200 банерах
(50 конструкцій), конструкції
було розміщено у найбільш
відвідуваних публічних
просторах кожного району міста.
Організовано церемонію
нагородження представників
інститутів громадянського
суспільства - переможців
проведено у Колонній залі
Київської міської ради.
У листопаді 2020 року, спільно
з Комунальним підприємством
Київської міської ради «Центр
публічної комунікації та
інформації» (далі – КП «Центр
публічної комунікації та
інформації»), організовано та
проведено 3 тренінги для
державних службовців з

наступних питань:
-щодо роботи зі стейкхолдерами
у процесах розробки міських
політик;
-щодо залучення молоді до
процесів прийняття рішень;
-щодо використання
інструментарію Google для
ефективної роботи публічних
службовців.
У грудні 2020 року проведено
серію онлайн-зустрічей з
міжнародними експертами щодо
досвіду залучення громадськості
до прийняття рішень на прикладі
США, Польщі, Німеччини,
Португалії та Грузії, а саме:
-щодо впровадження
деліберативної практики у
процесі залучення громадян
з Кшиштофом Фільцеком,
виконавчим директором
Фундації ПАУСІ
у 2016 -2019 рр.;
-щодо стандартів
партисипативного бюджету у
Грузії з Володимиром
Абрамюком - координатором
процесів Фонду міжнародної

солідарності у Грузії;
-щодо впровадження
квартального менеджменту
у Берліні, Олександрою Каст,
представником Департаменту
міського розвитку та житлової
політики міста Берлін;
-щодо впровадження
партисипативного бюджету в
Атланті. Перші кроки та вивчені
уроки з Ентоні Лукадамо керівником із законодавчих
питань офісу депутата міської
ради Атланти А. Фарокі;
-щодо практик партисипації та
діалогу у муніципалітеті Кракова
з Матеушом Плосконкою представником Департаменту
соціальної політики та здоров’я
муніципалітету Кракова;
-щодо інструментів залучення
молоді з Ізабель Ксав'єр –
начальником відділу
партисипації та громадянства
Муніципалітету Кашкайш.
Також у грудні 2020 року
проведено 5 онлайн-тренінгів
щодо вдосконалення модуля
електронних публічних
консультацій з представниками

інститутів громадянського
суспільства, представниками
відділів внутрішніх політик
районних в місті Києві
державних адміністрацій та
представниками громадських рад
при районних в місті Києві
державних адміністраціях та при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації).
Розроблено 5 онлайн-курсів на
теми:
-консультації з громадськістю:
як зробити їх змістовними і
ефективними. Інструментарій
та формати: онлайн, офлайн
та вивчення громадської думки;
-комунікація органу влади
з громадськістю у кризових
умовах. Проактивні дії та
алгоритм поведінки при кризі;
-інтегрований розвиток міста;
-формування навичок "діалогу";
-підготовка та написання
проєктів: підказки для новачків.
Як подати проєкт на міський
конкурс проєктів та програм
розвитку місцевого
самоврядування та міський

конкурс проєктів «Громадська
перспектива: прозора влада та
активна громада», міжнародні
гранти.
Проведено 3 воркшопи:
-щодо нормативного
забезпечення діяльності
громадських рад;
-щодо громадської експертизи та
прикладів ефективного
застосування інструменту;
-щодо громадських рад, їх прав
та обов’язків.
Зокрема було проведено круглий
стіл «Стратегія розвитку
громадянського суспільства».
У грудні 2020 року на
замовлення Департаменту
суспільних комунікацій
забезпечено організацію
та проведення 10 тренінгів,
зокрема, на теми: «Особливості
виконання власних повноважень
органами самоорганізації
населення в умовах дії
карантинних обмежень»,
«Основні правила та особливості
публічного виступу»,
«Практична рекомендація

організації діловодства в органах
самоорганізації населення»,
«Новації законодавства у сфері
житлово-комунального
господарства». Участь у заходах
взяло понад 50 працівників
органів самоорганізації
населення (далі – ОСН).
Проведено інформаційнокомунікативну кампанію
«Успішний ОСН – щаслива
громада» щодо популяризації
діяльності ОСН (розроблено
відеоролик, інфографіки, буклет).
Проведено заходи щодо
залучення киян до інструментів
партисипації, а саме: підготовка,
розробка та створення
15 тематичних інфографік
роз’яснювального характеру
щодо використання інструментів
громадської участі
(з поширенням у соціальних
мережах; загальне охоплення –
більше 1 млн. користувачів),
брошур (зокрема, «Влада твого
міста», «Змінюй місто
інструментами участі»,
«Конкурс проєктів та програм
розвитку місцевого
самоврядування у 2020 році»,
«Міський конкурс з визначення
проєктів «Громадська

перспектива: прозора влада та
активна громада»); євробуклету
«Реєстрація ГО/БО»; буклетів
(«Громадська рада»,
«Громадський бюджет міста
Києва: 5 років»); методичного
посібника «Інструменти
громадської участі для активного
жителя міста Києва».
Розроблено вебпортал
«Платформа громадських
організацій міста Києва»,
що включає себе: висвітлення
діяльності КП «Центр публічної
комунікації та інформації»,
анонсування заходів; реєстр
громадських організацій; запис
на проведення заходів у
VCENTRI HUB, що ініціюють
громадські організації та
можливість онлайн запису
до юриста, бухгалтера та
проєктного менеджера;
проходження навчальних
відеокурсів
Протягом 2020 року
забезпечувалось налагодження
взаємодії з Громадською радою
при виконавчому органі
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
а також здійснювалось
організаційно-правове та

матеріально-технічне
забезпечення її діяльності.
Громадською радою при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) було
проведено 3 засідання та
ініційовано проведення близько
100 заходів.
Департаментом суспільних
комунікацій спільно з КП «Центр
публічної комунікації та
інформації», у рамках співпраці з
Благодійною організацією «Vital
Strategies», у березні 2020 року,
з метою забезпечення належного
інформування киян щодо
протидії розповсюдження
коронавірусної інфекції Covid19, вдалося залучити додаткове
фінансування у розмірі 25 000
доларів від програми
«Партнерство заради здорових
міст» (що підтримується
Bloomberg Philanthropies у
партнерстві зі Всесвітньою
організацією охорони здоров’я та
Vital Strategies, як партнеромвиконавцем) для підтримки в
розробці та реалізації
інформаційно-комунікаційної
кампанії з інформування киян
про COVID-19, для виготовлення

інформаційних продуктів.
У 2020 році для активізації
громад житлових кварталів
КП «Центр публічної комунікації
та інформації» спільно з
Берлінським муніципалітетом
підготовано проєкт щодо
пілотування програми
муніципального менеджменту у
рамках конкурсу «Фонд малих
проєктів для місцевої політики
розвитку». Підтримка надається
Сервісною службою «Міста в
Єдиному Світі» (SKEW)
некомерційного ТОВ Engagement
Global за дорученням і за кошти
Федерального міністерства
економічної співпраці та
розвитку ФРН. У рамках
підготовки проєкту проведено
7 робочих зустрічей та
консультацій з Управлінням
міжнародних зв’язків
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
Департаментом містобудування
та архітектури та Департаментом
міського планування
Берлінського сенату.
У квітні-червні 2020 року в
рамках активізації роботи з
існуючими партнерами та

пошуку нових на національній та
міжнародній арені для реалізації
спільних проєктів та обміну
досвідом були залучені експерти
з трьох муніципалітетів країнчленів 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
напрями співробітництва. КП
«Центр публічної комунікації та
інформації» долучилось до
організації міжрегіонального
online meetup практиків
молодіжної участі «ВІД МРІЙ
ДО ДІЙ», ініційованого Офісом
Ради Європи в Україні, з метою
залучення молоді до розробки та
реалізації міських політик та
обміном досвідом молодіжних
лідерів з різних регіонів в
Україні.
У листопаді 2020 року за
результатами напрацювань та
обміну досвідом з колегами з
Берлінського муніципалітету
розроблено та подано проєктну
заявку на Конкурс проєктів

регіонального розвитку, які
можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від
Європейського Союзу.
У листопаді-грудні разом з Social
innovation lab Gdynia розроблено
на 2021 рік план консультацій по
обміну досвідом функціонування
відкритого громадського
простору.
У звітному періоді виготовлено
3 анімаційні ролики: щодо
популяризації інструментів
участі, щодо використання
е-петицій та 1 продакшн-ролик
щодо функціонування
відкритих громадських
просторів у м. Києві.
З метою виявлення пріоритетних
соціальних проблем,
напрацювання матеріалів для
вдосконалення діяльності органів
місцевого самоврядування та
громадської оцінки діяльності
міської влади проведено заходи
щодо здійснення соціологічного
дослідження стану розвитку
громадянського суспільства в
місті Києві, діяльності органів
самоорганізації населення
м. Києва та дослідження щодо

участі громадян у формуванні та
реалізації державної політики
«Пульс столиці».
З метою поширення корисної
інформації щодо розвитку
основних тенденцій
громадянського суспільства
серед лідерів ІГС, державних
службовців, експертів та
науковців у сфері
громадянського суспільства
видано методичний посібник за
результатами дослідження стану
розвитку громадянського
суспільства в місті Києві
(1000 прим.)
Протягом 2020 року
Департаментом суспільних
комунікацій, у межах
повноважень, здійснювалась
координаційна робота щодо
підготовки та проведення
офіційних заходів з нагоди
державних, міських свят та
знаменних дат. Проведення
всіх заходів, визначених
Програмою, забезпечувалось
протягом 2020 року у
встановлені терміни.

2.

Провести інтерактивний
навчально-просвітницький цикл із
елементами доданої цифрової
реальності: «Праймеріз проєктів
громадського бюджету»

Січень-лютий
2020 року

КП «Центр публічної
комунікації та
інформації»

ГО «Форум розвитку
громадянського
суспільства»

Впродовж 2020 року було
проведено 5 тематичних
інтерактивних реаліті-ігор
UChange «Громада» (офлайн
та онлайн) у форматі «навчання
через дію» за методикою
CivicLab. Навчання успішно
пройшли 114 учасників та
учасниць, які сформували та
скориставшись різними
інструментами громадської
участі подали 25 своїх проєктів,
що відповідають напрямку
Стратегії розвитку міста Києва.
13 проєктів успішно реалізовано
станом на кінець 2020 року.
Запропонований формат
дозволив проводити навчання та
консультувати авторів проєктів в
умовах карантинних обмежень.
21 лютого 2020 UCHange Твій
район:
https://www.facebook.com/events/6
28177227953840/
27 березня 2020 UCHange LIVE 1
Загальна подія на онлайн та
офлайн ігри:
https://www.facebook.com/events/2
25184658534145/
16 квітня 2020 UCHange LIVE 2:
https://www.facebook.com/events/1

289886961222315/
23 квітня 2020 UCHange LIVE 3:
https://www.facebook.com/events/5
11070606237586/
30 квітня 2020 UCHange LIVE 4:
https://www.facebook.com/events/5
56620675035792/
3.

Провести міський навчальноосвітній конкурс «Молодіжна
академія громадської участі»

Лютий
2020 року

КП «Центр публічної
комунікації та
інформації»

ГО «Київська
громадська платформа
неурядових
організацій», ГО
«Форум розвитку
громадянського
суспільства»

У 2020 році в рамках проведення
міського навчально-освітнього
конкурсу проведено заходи:
- щодо розробки концепції і
моделі Шкільного громадського
бюджету. Проведено за участі
представників Департаменту
освіти:
https://www.facebook.com/events/
127868955196703/
- щодо розробки концепції
конкурсу
- спільно із КП «Центр
публічної комунікації та
інформації» проведено окремий
освітньо-навчальний онлайнзахід для молоді «ВІД МРІЙ ДО
ДІЙ» online meetup практиків
молодіжної участі:
https://www.facebook.com/events/
1105296719901513
- нагородження учасників та
учасниць відзнаками.

В рамках проведення конкурсу
було залучено молодь з метою
врахування інтересів молоді та
зокрема вразливих категорій
населення у процесі розробки
міських політик.
4.

Розробити та впровадити
«Положення про Громадянську
асамблею»

Лютийберезень
2020 року

КП «Центр публічної
комунікації та
інформації»

ГО «Київська
громадська платформа
неурядових
організацій», ГО
«Форум розвитку
громадянського
суспільства»

З метою налагодження
ефективної взаємодії та
інклюзивного діалогу органів
виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та
інститутів громадянського
суспільства розроблено проєкт
положення.

5.

Вдосконалення нормативноправового 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)

-

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».

6.

Організувати та провести
щорічний Київський Форум

ІІІ квартал
2020 року

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого органу

-

Проведено щорічний
Київський Форум організацій
громадянського суспільства під
назвою: «2020: рік викликів та

організацій громадянського
суспільства

Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

трансформацій», який складався
з п’яти панельних дискусій за
участю публічних службовців,
представників неурядових
організацій та міжнародних
експертів (зокрема, 34 спікера):
1. «Відкриті громадські
простори: територія нових
можливостей» - 24.11.2020;
2. «Громадянське суспільство в
умовах пандемії COVID-19» 26.11.2020;
3. «Неформалізовані інструменти
громадської участі у сучасності»
- 01.12.2020;
4. «Молодь як ключ до
успішного розвитку столиці» 05.12.2020;
5. «Стан розвитку інструментів
участі у місті Києві» - 08.12.2020.
Форум проводився у змішаному
форматі: експертні дискусії – у
студії, трансляція – у реальному
часі на YouTube-каналі та на
сторінці Facebook Департаменту
суспільних комунікацій.
Незважаючи на вимушені
обмеження, Форум зібрав
близько 4000 учасників, що є

рекордним показником за усі
чотири роки його проведення.
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

-

У 2020 році в рамках організації
та проведення конкурсу
здійснено такі заходи:
- створено Конкурсну комісію;
- забезпечено прийом та
реєстрацію конкурсних
пропозицій від інститутів
громадянського суспільства
(далі - ІГС) (всього прийнято
102 конкурсні пропозиції);
- проведено конкурсний відбір;
- проведено відкритий захист
конкурсних пропозицій від ІГС,
у якому взяли участь 97
організацій;
- визначено переможців
Конкурсу.
23 переможця успішно
реалізували свої проєкти.
Також проведено Конкурс з
визначення проєктів, які
отримають кошти з бюджету
міста Києва у 2021 році. Зокрема,
станом на 31.12.2020 року

здійснено наступні заходи:
- створено Конкурсну комісію;
- здійснено прийом та реєстрацію
конкурсних пропозицій (всього
прийнято 116 конкурсних
пропозицій);
- проведено відкритий захист, у
якому взяли участь 112
допущених організацій;
- визначено переможців
Конкурсу (рішення Конкурсної
комісії від 18.12.2020 № 3).
8.

Здійснити відбір громадських
організацій для надання
фінансової підтримки з бюджету
міста Києва, передбачений
міською цільовою програмою
«Соціальне партнерство» на 20192021 роки

Протягом
2020 року

Департамент
соціальної політики

-

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 передбачений міською
цільовою програмою «Соціальне
партнерство» на 2019-2021 роки.
За результатами опрацювання
протоколів членів міської
конкурсної комісії 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 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 фізкультурноспортивної спрямованості
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

10. Провести щорічний Конкурс
програм (проєктів, заходів),
розроблених молодіжними та

Протягом
2020 року

Департамент молоді
та спорту

Конкурсною комісією 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 фізкультурноспортивної спрямованості.

Протягом
2020 року

Департамент молоді
та спорту

-

Реалізовано
25
проєктівпереможців Міського конкурсу
проєктів молодіжних та дитячих

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
11. Вивчати питання розвитку
громадянського суспільства в
Україні під час провадження
освітнього процесу в закладах
загальної середньої освіти міста
Києва

громадських організацій для
реалізації яких надаватиметься
фінансова підтримка у 2020 році.
Визначено 30 проєктівпереможців Міського конкурсу
проєктів молодіжних та дитячих
громадських організацій для
реалізації яких надаватиметься
фінансова підтримка у 2021 році.
Протягом
2020 року

Департамент освіти і
науки, заклади
загальної середньої
освіти міста Києва

-

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).
У 2020 році 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

Протягом
2020 року

Департамент освіти і
науки, управління
освіти районних в
місті Києві державних

-

У закладах освіти міста Києва у
2020 році проведено заходи,
направлені на виховання
сучасної молоді патріотами своєї

нагоди державних свят, знаменних
дат, загальноміських свят

адміністрацій, заклади
освіти міста Києва

країни, свідомими громадянами з
активною життєвою позицією, а
саме: міський етап
Всеукраїнського конкурсу
екскурсоводів музеїв закладів
освіти «Край, в якому я живу»,
міський етап Всеукраїнського
фотоконкурсу «Україна – це ми!»
до Дня Соборності України,
конкурс туристично-краєзнавчих
експедицій з активним способом
пересування «Мій рідний край»,
міський конкурс відеоробіт до
Дня пам’яті Героїв Крут,
загальноміський проєкт «Герої
Крут. За свободу та
незалежність», загальноміський
національно-патріотичний
відеопроєкт «Яке прекрасне
рідне слово! Воно-не світ, а всі
світи» до Міжнародного дня
рідної мови, II (міський) етап
Всеукраїнського конкурсу
майстерності педагогічних
працівників позашкільних
навчальних закладів «Джерело
творчості» в номінації «Керівник
гуртка-2020», проведено творчий
фестиваль «Ватра» до
Дня пам’яті Героїв Небесної
Сотні, відкритий міський
методичний фестиваль закладів
позашкільної освіти «Київ-МФест»

(ІХ Відкритої міської методичної
виставки) «Від Нової української
школи до Нового українського
позашкілля», 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. 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 із 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 з нагоди
відзначення пам’ятних дат.
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

-

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 «ЯдВашем» (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, Міжнародне
видавництво «Оxford University
Press (OUP)», Міжнародний
жіночий правозахисний центр
«Ла Страда-Україна», Німецький
культурний центр «ГетеІнститут/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 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
розвитку
підприємництва

Рада
директорів Протягом 2020 року спільні
та підприємств, установ та заходи з Радою директорів
організацій м. Києва
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

Протягом
2020 року

Cтруктурні підрозділи Громадська рада при
виконавчого органу
виконавчому органі
Київської міської ради Київської міської ради

Протягом звітного періоду
проводилась координаційна

(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

(Київської міської
державної
адміністрації),

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

робота щодо планування та
проведення консультацій з
громадськістю, здійснювалось їх
організаційно-методичне
забезпечення.
Структурними підрозділами
виконавчого органу Київської
міської ради (Київською міською
державною адміністрацію)
проведено 250 консультацій
з громадськістю, в тому числі
93 обговорення проєктів
нормативно-правових актів.
Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від
03 листопада 2010 року № 996
«Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та
реалізації державної політики»
(зі змінами), з урахуванням
пропозицій структурних
підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)
затверджено Орієнтовний план
проведення консультацій з
громадськістю на 2021 рік.
Окрім того протягом 2020 року в
рубриці «Громадське
обговорення проєктів
нормативно-правових актів»
офіційного порталу Києва
(forum.kyivcity.gov.ua) розміщено

93 проєкти нормативно-правових
актів, наданих структурними
підрозділами виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА).
16. Співпрацювати з консультативнодорадчими 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

Консультативнодорадчі органи
при виконавчому органі
Київської міської ради
(Київській міській
державній
адміністрації) та при
районних в місті Києві
державних
адміністраціях

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 постанови Кабінету
Міністрів України від 05.11.2008
№ 976 «Про порядок сприяння
органами виконавчої влади
громадській експертизі»

Протягом 2020
року

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

-

(у разі
надходження
запиту)

Протягом 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, у 2020 році
до складу 81 консультативнодорадчого органу входило
близько 465 представників
громадськості, в тому числі,
члени Громадської ради.
Протягом І півріччя 2020 року
запитів на проведення
громадської експертизи
оформлених відповідно до
Порядку сприяння проведенню
громадської експертизи
діяльності органів виконавчої
влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів
України від 05 листопада 2008
року № 976 до виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) не надходило.
Інформація про проведення

громадських експертиз
діяльності виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
розміщується на офіційному
порталі Києва.
Крім того, Департаментом
суспільних комунікацій
виготовлено методичний
посібник «Інструменти
громадської участі активного
жителя міста Києва» у якому
наведено покроковий алгоритм
проведення громадської
експертизи та розміщені
необхідні форми/шаблони для
проведення такої експертизи.
18. Провести кампанію із запобігання
шахрайству в благодійності та
зміцнення довіри населення до
благодійних організацій

Протягом
2020 року

Український форум
благодійників

-

Протягом 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.

Проведено прес-конференцію
«Благодійники і бізнес:
адаптивність під час кризи».
19. Здійснити заходи щодо створення
сприятливого податкового
середовища для юридичних та
фізичних осіб, які надають
благодійну допомогу, та фізичних
осіб, які отримують благодійну
допомогу, а саме збільшення
розміру неоподатковуваної
благодійної допомоги

Протягом
2020 року

Український форум
благодійників

-

Протягом 2020 року було
створено Карти правових реформ
для організацій громадянського
суспільства. Зокрема, взято
участь у розробці в частині
розділу «Оподаткування ОГС та
благодійної діяльності».
Крім того у звітному періоді
було розроблено макет та
виготовлено інформаційний
буклет «Відповідальна
благодійність».

