
СЕМІНАР - КОНСУЛЬТАЦІЯ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ  

План дій «Зелене місто» (ПДЗМ) для м. Києва: Бачення Зеленого міста, 

стратегічні цілі та довгий перелік дій 

 (концепція заходу) 
 
Формат / місце проведення: online семінар -консультація з зацікавленими сторонами  
Платформа: ZOOM. 
Тривалість: 2.5 -3 год. 
Дата проведення: 11 червня, 12:00 – 15:00 
 
Синхронний переклад забезпечує ATKINS. 
 
Етап розроблення ПДЗМ: формування Бачення Зеленого міста, розробка дій / заходів та 

визначення пріоритетних заходів для включення до Плану дій. Потрібна консультація з 

зацікавленими сторонами для забезпечення спільного бачення, відповідності цілей та 

реалістичності завдань та пріоритетів довгого списку рекомендованих заходів інтересам 

місцевої громади.  

Учасники: департаменти та управління КМДА, комунальні підприємства, організації 
громадянського суспільства (ОГС), що представляють громадські та галузеві інтереси 
(відходи, вода, енергетика, промисловість, сталий транспорт, сталий розвиток міст; 
довкілля та кліматичні зміни тощо), НУО, представники місцевої експертної спільноти 
(університети та науково-дослідні установи, міжнародні та двосторонні організації, що 
проводять подібну роботу в місті), засоби масової інформації, організації підтримки бізнесу  
 
Цілі заходу: 
 

 Визначити бачення та стратегічні цілі зеленого розвитку міста.  
 Визначити пріоритети та уточнити довгий перелік пропонованих дій Зеленого міста.  

 

Зацікавлені сторони будуть запрошені: 

 Розглянути Бачення зеленого міста, розроблене для ПДЗМ та надати свої 
пропозиції щодо проекту бачення за необхідності 

 Переглянути конкретні стратегічні цілі зеленого розвитку міста, що фокусуються на 
досягненні містом визначеного бачення  

 Перевірити відповідність попереднього довгого переліку рекомендованих заходів / 
дій пріоритетам міста, переглянути та уточнити їх разом з командою консультанта. 

Очікувані результати:  Бачення Зеленого Міста, що враховує не просто покращення 
екологічного стану міста, а більш широкий соціально-економічний контекст,  та Стратегічні 
цілі, розроблені для вирішення пріоритетних проблемних напрямків, сприятимуть вибору 
заходів «Зеленого міста».  
Внесок ключових груп зацікавлених сторін має забезпечити вичерпний довгий перелік 
потенційних заходів зеленого міста та максимального охоплення потенційних заходів / дій, 
пов'язаних з проблемами зеленого міста. Попередня розстановка пріоритетів дій 
сприятиме вибору короткого переліку (шорт-листу) заходів, який буде остаточно 
доопрацьовано в Плані дій «Зелене місто». 
 
Формат: Консультації із зацікавленими сторонами мають бути інтерактивними, 
колаборативними та міжгалузевими.  Робоча сесія буде організована з представленням 



консультантом проекту бачення та стратегічних цілей з подальшим глибоким обговоренням 
у тематичних групах.  У тематичних групах зацікавленим сторонам буде представлено 
довгий список заходів /дій; учасників буде заохочено до дискусії та висловлення своїх 
експертних думок та ідей. Після цього всіх учасників буде запрошено оцінити потенційні дії 
щодо пріоритетності. 
 
Орієнтовна програма консультації містить наступне: 

 Представлення Консультантом проекту Бачення та стратегічних цілей  

 Представлення довгого переліку заходів, визначених за тематичними сферами  

 Детальні дискусії презентованих напрацювань у тематичних групах. Робота в 5 групах 
за модерування секторальних експертів: обговорення, погодження, попереднє 
визначення пріоритетів  

 Загальна презентація висновків групових обговорень: спільне бачення, стратегічні цілі 
та завдання. Узгодження, попередні коментарі, попередні пріоритетні дії / заходи    

 Погодження наступних кроків. 

 
Реєстрація учасників - форма Google за посиланням: 
https://forms.gle/WLFNR2YsTo9Psfd99.  
 
При реєстрації передбачено можливість вибору та зазначення 2 пріоритетних галузевих 
груп для участі. Пропонується 5 тематичних груп за тематичними сферами ПДЗМ: 
  
a. Міський транспорт і мобільність  
b. Генерація та споживання енергії 
c. Водопостачання та якість води 
d. Система поводження з твердими відходами 
e. Опірність міста та природоорієнтовані рішення 
  
Модерація групових дискусій: галузеві експерти проекту. 
 
Орієнтовний перелік учасників – широке коло зацікавлених сторін з представників:    
 

КМДА, Київська міська рада 

Комунальні підприємства та організації (КП), компанії надавачі відповідних послуг, дотичних до 
тематичних сфер зеленого міста (довкілля, транспорт, вода, енергетика, містобудування та 
землекористування, зелені насадження, поводження з відходами, безпека,  розумні рішення тощо)  
  

Організації громадянського суспільства (ОГС), для яких ПДЗМ входить в коло професійних або 
громадянських інтересів: ГО, організації підтримки бізнесу, навчальні заклади, інноваційні бізнеси,  
дослідницькі установи тощо…  
 

 

 

https://forms.gle/WLFNR2YsTo9Psfd99

