Матеріали за результатами розгляду та опрацювання
структурними підрозділами Київської міської ради (КМДА) пропозицій та ініціатив представників ОГС, які надійшли
під час Київського Форуму організацій громадянського суспільства 23.05.2017
№
п/п

Проблеми галузі/ основні пропозиції

Результати розгляду та опрацювання пропозицій
профільними структурними підрозділами ВО КМР (КМДА)

Під час Київського форуму організацій громадянського суспільства 23.05.2017 представники ОГС, громад та активісти мали можливість
висловити свої пропозиції щодо 10 важливих проблемних питань/потреб міста Києва, визначених у ході соціологічного дослідження «Потреби
місцевої громади 2017» (підготовлені Київським міжнародним інститутом соціології та ГО «ІСАР «Єднання»).
Пропозиції були висловлені у форматі модерованого експрес-обговорення «Участь громадянського суспільства у вирішенні ключових
проблем громади Києва» за участю представників міської владита зацікавлених інститутів громадянського суспільства.

1.Поліпшення екологічного стану міста
Пропозиції:
- Стратегія екологічного розвитку м. Києва:
1) вивісити на сайт КМДА; 2) дати 3 місяці
громадськості для пропозиції змін; 3) визначити
напрямки роботи з громадськістю по
доопрацюванні стратегії у спеціально створених
робочих групах.
- «Е-екологія»: на сайті КМДА інтерактивна
програма (можливо, карта), яка допомагає
відслідковувати проблеми в галузі екології.
- Запустити е-петиції щодо екологічних проблем.

Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2020 року» затверджено Стратегію державної екологічної політики до
2020 року. Нормативно визначеним механізмом реалізації Стратегії державної екологічної
політики до 2020 року є відповідні загальнонаціональні плани дій, що затверджуються на
певний період та розробляються Міністерством екології України. Як базова складова існуючої
державної системи стратегічного планування у місті Києві є Стратегія розвитку міста Києва до
2025 року (у новій редакції), затвердженій на сесії Київської міської ради 06.07.2017 року, що
має екологічну складову Сектор 2.5. «Екополітика та охорона довкілля».
Громадське обговорення проекту рішення Київської міської ради«Про внесення змін до
рішенняКиївської міської ради від 15 грудня2011 року № 824/7060 «Про
затвердженняСтратегії розвитку міста Києва до 2025 року»проходило з 10.11.2016 по 30.11.
2016 в рубриці «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів» офіційного
інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації.Також на сайті Департаменту
економіки та інвестицій за допомогою інтерактивної форми google docs проходив збір
пропозицій та зауважень до проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (у новій
редакції).
Звіт за результатами громадського обговорення розміщено на офіційному інтернетпорталі Київської міської державної адміністрації за посиланням:
http://projects.kievcity.gov.ua/news/158.html
Крім цього, проект Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (у новій редакції) було
обговорено на засіданні Громадської ради при виконавчому органі Києвіської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) від 21.12.2016 року за участю керівництва

Департаменту економіки та інвестицій.
Порядок подання та розгляду електронних петицій здійснюється відповідно до рішення
Київської міської ради від 08.10.2015 № 103/2006 «Про затвердження Положення про порядок
подання та розгляду електронних петицій» (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської
ради від 09.02.2017 № 817/1821).

2. Підвищення якості надання адміністративних послуг, моніторинг діяльності міської влади
- В рамках комплексного підходу до підвищення кваліфікації адміністраторів центрів
надання адміністративних послуг Департаментом (Центром) проводиться понад 50 різних
навчань та тренінгів на рік, в тому числі із залученням розробників Офіційного веб-порталу
адміністративних послуг міста Києва, суб’єктів надання адміністративних послуг, а також
провідних спеціалістів науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та психологів.
Упродовж 2017 року для працівників Департаменту (Центру) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
та відділів (центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних
- Сприяти вивченню, популяризації та поширенню адміністрацій організовано тематичний постійно діючий семінар «Забезпечення якості надання
міжнародного та вітчизняного досвіду, кращих адміністративних послуг», який проводиться щомісячно.
практик у сфері надання адміністративних послуг,
в тому числі щодо надання усіх послуг органів
- Департаментом (Центром) ведеться активна робота щодо поширення кращих практик
місцевого самоврядування через ЦНАП, а також міста Києва у сфері обслуговування громадян, а також постійне вивчення міжнародного та
інформації про переваги та можливості ЦНАП;
вітчизняного досвіду з метою його подальшої імплементації. Зокрема, в рамках міжнародного
обміну досвідом Департаментом (Центром) з початку 2017 року:
- Проводити незалежний моніторинг роботи
25.01.2017 проведено зустріч з представниками Програми U-LEAD (Програма для
ЦНАП, а також окремих суб’єктів надання України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку, яка
адміністративних послуг, залучати неурядових спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Німеччиною,
експертів до удосконалення інформаційних та Польщею та Швецією), під час якої експертів проекту було ознайомлено з механізмами
технологічних карток адміністративних послуг;
організації роботи центрів надання адміністративних послуг міста Києва;
16.02.2017 проведено зустріч з міжнародним експертом Даріо Барб’єрі, який проводить
- Роз’яснити громадянами, що таке ЦНАП;
дослідження реформ адміністративних послуг у країнах Європи на замовлення Програми
розвитку ООН (ПРООН), під час якої експерт ознайомився зі специфікою організації роботи
- Збільшити районні ЦНАП;
центрів надання адміністративних послуг міста Києва та інноваціями столиці у сфері надання
адміністративних послуг;
- Створення єдиного логотипу для всіх районних
16.03.2017 з метою обміну досвідом у сфері надання адміністративних послуг,
ЦНАП;
проведено зустріч з представниками центрів надання адміністративних послуг Азербайджану
«ASAN», яких було ознайомлено з організацією роботи центрів надання адміністративних
- Зацікавити районної ради в підвищенні якості послуг міста Києва, інноваційних підходів у роботі та надання сервісів громадянам;
надання послуг (фінансування для обладнання);
11.05.2017 проведено зустріч з Георгієм Габріелашвілі, консультантом-експертом по
Пропозиції:
- Сприяти проведенню тренінгів для працівників
ЦНАП, розробці та впровадженню нових навчальних
програм для окремих категорій державних
службовців
та
посадових
осіб
місцевого
самоврядування
з
питань
надання
адміністративних послуг;

регулюванню стандартизації процесів ідентифікації особи, який працює в рамках проекту
- Створити е-платформ для сервісів, які надаються ОБСЄ «Сприяння покращенню ідентифікації та видачі проїзних документів в Україні» та
(від ініціативи rozumnemisto.org);
представником Державної міграційної служби України, які ознайомилися з організацією
роботи Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг, а також процедурою
прийому документів для отримання послуг щодо оформлення паспорта громадянина України
для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі ID-картки;
29.05-03.06.2017 прийнято участь у навчально-ознайомчій поїздці «Реалізація еурядування для кращого урядування!» до м. Таллінн (Естонія) в рамках програми U-LEAD.
Основною метою заходу було ознайомлення з основними інструментами розвитку
електронного урядування та обмін передовим досвідом з усього світу;
03-08.07.2017 прийнято участь у семінарі щодо вивчення сфери надання муніципальних
послуг Німеччини (м. Франкфурт, Німеччина). В рамках заходу відбулося ознайомлення з
системою обслуговування громадян Німеччини, досвідом країни у сфері надання
адміністративних послуг, зокрема, щодо реєстрації транспортних засобів у центрах надання
адміністративних послуг великих міст, а також з роботою загальнонімецької служби «Сервіс
115». Крім того, директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Н.
Шамрай у складі делегації відвідала головний офіс німецької федеральної компанії Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у місті Ешборн, де відбулась зустріч
з керівником сектору Європа, Середземномор’я, Центральна Азія пані Уте Кламерт. Також в
рамках семінару делегація ознайомилася з функціонування муніципалітетів міста Мілтенберг
та Шпайер, а також об’єднаної громади Маікаммер.
- У місті Києві щомісячно здійснюється оцінка діяльності районних в місті Києві
державних адміністрацій, в тому числі відділів (Центрів) надання адміністративних послуг,
щодо кількості та якості надання адміністративних послуг. До критеріїв зазначеної оцінки
включено: кількість наданих адміністративних послуг через районні центри надання
адміністративних послуг на 10 тисяч осіб наявного населення; загальна кількість наданих
адміністративних послуг на 1 адміністратора районних центрів надання адміністративних
послуг; надання супутніх послуг; середній час очікування заявників у черзі; наявність
дитячого куточку в приміщенні центру, а також відгуки заявників про якість обслуговування.
Також, на Офіційному веб-порталі адміністративних послуг проводиться опитування
заявників щодо якості обслуговування у центрах надання адміністративних послуг міста
Києва, результати якого включаються до розрахунку показників вищезазначеної оцінки.
Водночас Департаментом (Центром) було запропоновано розробити єдину уніфіковану
систему оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг по Україні, що було
враховано у Плані пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженому розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р. Під час виконання кроку 31
вищезазначеного Плану, який передбачає розроблення та впровадження системи оцінки
діяльності центрів надання адміністративних послуг та моніторингу стану задоволення потреб
користувачів послуг, Департаментом (Центром) запропоновано враховувати виконання

центрами надання адміністративних послуг індивідуальних планів розвитку (наприклад, в
частині забезпечення належного приміщення, персоналу, послуг, технологій та іншого).
Міська влада постійно сприяє діяльності громадських об’єднань у проведенні
незалежного моніторингу роботи центрів надання адміністративних послуг. Крім того, до
розробки уніфікованих інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг,
суб’єктами надання яких є районні в місті Києві державні адміністрації, було залучено
експерта громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ».
- Департаментом (Центром) забезпечується інформування громадян про роботу системи
надання адміністративних послуг столиці через Офіційний веб-портал адміністративних
послуг міста Києва, сторінку у соціальній мережі Facebook, а також через Офіційний інтернетпортал Київської міської державної адміністрації.
Для широкого інформування громадян на відповідних станціях київського
метрополітену розміщено оголошення щодо місць розташування центрів надання
адміністративних послуг (адреси, маршрути громадського транспорту та зупинки).
- На сьогодні у столиці створено 14 повноцінних центрів надання адміністративних
послуг: 1 міський (Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)), 10 відділів (Центрів)
надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій та 3 їх
територіальні підрозділи (філії).
Відповідно до положень Концепції розвитку центрів надання адміністративних послуг у
місті Києві на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28.07.2016
№ 860/860, у місті Києві ведеться робота щодо розбудови мережі центрів надання
адміністративних послуг шляхом створення територіальних підрозділів. У 2017 році
планується відкриття ще чотирьох територіальних підрозділів у Подільському,
Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах.
Створення бренду для центрів надання адміністративних послуг є загальноприйнятою
практикою у багатьох країнах світу. Так, у центрах надання адміністративних послуг
зарубіжних країн таких як Грузія, Азербайджан та Литва, а також українських – Вінниця,
Луцьк, Рівне, Одеса мають свої бренди.
Запровадження брендування для центрів надання адміністративних послуг м. Києва
підвищить імідж міської влади, оскільки впровадження бренду буде сприяти дотриманню
единого стилю — візуального та смислового та єдності образу центрів надання
адміністративних послугм. Києва, а також сприятиме створенню позитивного іміджу центрів
серед громадян та серед інших центрів країни.
Єдиний стиль центрів надання адміністративних послуг має включати набір елементів,
які будуть визначати конкретний бренд і виділяти його серед центрів надання
адміністративних послуг інших міст.

Запровадження фірмового стилю забезпечить запам'ятовуваність, гармонію та єдність
всіх центрів надання адміністративних послуг м. Києва, а також емоційно впливатиме на
заявника.
Елементи фірмового стилю будуть включати назву центру надання адміністративних
послуг, логотип, фірмові кольори, слоган, стиль і кольориспецодягу працівників центру
надання адміністративних послуг.
Логотип створить візуальний образ центрів надання адміністративних послуг, зробить їх
впізнаваними і допоможе відвідувачам виділити центри надання адміністративних послуг
серед інших державних органів, підприємств, установ, організацій.
Бренд київських центрів надання адміністративних послуг включатиме:
єдиний фірмовий стиль;
єдиний логотип;
єдиний стиль оформлення приміщення (єдиний зовнішній вигляд рецепції та елементів
декору);
єдиний зовнішній вигляд веб-сайту;
рекламні матеріали: візитівки, банери, флаєри;
єдину, зручну та впізнавану систему орієнтування вприміщеннях центрів (вказівники,
таблички, схеми тощо).
- Забезпечення ефективного функціонування центрів надання адміністративних послуг
багато в чому залежить від зацікавленості та активної позиції керівників місцевих органів
влади. Зокрема, від їхніх рішень залежить фінансування діяльності центрів надання
адміністративних послуг, укомплектованість штату працівниками, налагодження
конструктивної співпраці центрів надання адміністративних послуг із територіальними
підрозділами центральних органів виконавчої влади, а також впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
Проблема недостатнього фінансування центрів надання адміністративних послуг, в
першу чергу створених районними державними адміністраціями, в свою чергу призводить до
їх неефективної роботи.
Департаментом (Центром)реалізована можливість в режимі он-лайн на Офіційному вебпорталі адміністративних послуг міста Києва за допомогою «Особистого кабінету»
отримувати адміністративні послуги в електронному вигляді. Станом на цей час запущено
надання 5 адміністративних послуг в електронному вигляді, що є вкрай низьким показником
для міста Києва.
Одночасно, надання адміністративних послуг у електронному вигляді має відбуватися і
за допомогою «Картки киянина», як одного із ідентифікаторів. За експертними підрахунками
можливе надання 16 таких адміністративних послуг, що також лишається доволі низьким
показником для столиці.
З метою створення передумов для переведення надання максимально можливої кількості

адміністративних послуг у електронний вигляд, доцільно визначити основні канали надання
адміністративних послуг в електронному вигляді з метою уникнення плутанини між різними
порталами та веб-сайтами.
Також, на сьогодні не втрачає актуальності проблема інтеграції якомога більшої
кількості державних реєстрів. Оскільки необхідність роботи адміністратора у декількох
реєстрах та базах одночасно призводить до великих витрат часу на прийом одного пакету
документів. Департаментом (Центром) неодноразово підіймалося це питання, однак на
сьогодні воно залишається невирішеним.

3. Альтернативні соціальні послуги (соціальні послуги, які надаються громадськими об’єднаннями)
Проблеми:
Неурядові організації не знають алгоритму
взаємодії з владою
Пропозиції:
- Скласти перелік доступних соціальних послуг у
Києві, які надаються державними установами та
НУО (організація «Родина» створила перелік таких
послуг);
- Раз на рік проводити оцінку потреб у соціальних
послугах. Залучати до проведення оцінки НУО.
Поширити серед НУО інформацію про оцінку
потреб у соціальних послугах;
- Створити карту соціальних послуг м. Києва, а
також єдину інформаційну систему соціальних
послуг. Для цього спершу створити робочу групу по
створенню такої карти, а також провести круглий
стіл по створенню єдиної інформаційної системи з
надання соціальних послуг (дебули б представлені
представники міської влади та НУО); НУО
можуть долучатися до поширення інформації;
- Провести круглий стіл про взаємодію НУО,
органів соціального захисту та міської влади;

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (далі-Департамент) постійно сприяє діалогу між
представниками місцевих органів влади та громадянського суспільства, вивчає можливості
співпраці та різних моделей партнерства з громадськими організаціями, а також вироблення
спільних рекомендацій щодо залучення громадськості до формування та реалізації міської
політики у різних сферах життєдіяльності (у тому числі надання соціальних послуг).
З метою більш широкого залучення громадських організацій інвалідів до участі у
наданні соціальних послуг особам, які опинились в складних життєвих ситуаціях та реалізації
політики міської влади щодо підтримки кожного киянина, який потребує сторонньої допомоги
розширити тематику конкурсу соціальних проектів, який проводиться серед міських
громадських організацій. Департамент співпрацює з 49 громадськими організаціями інвалідів.
Основним завданням співпраці з громадськими організаціями людей з інвалідністю є
реалізація Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Конвенції
ООН про права інвалідів (ратифікованою Законом України від 16.12.09 №1767-VІ) та міської
цільової програми затвердженої рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89 «Про
затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки та Порядку
відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва», яка
передбачає фінансову допомогу громадським організаціям інвалідів, які надають соціальні послуги
особам, що опинились в складних життєвих обставинах.
Останні роки в м. Києві активізувалася робота по створенню умов для адаптації
інвалідів у суспільно-продуктивне життя.
Цьому і сприяє спільна робота громадських організацій та органів міської виконавчої
влади, які займаються вирішенням питань соціального захисту інвалідів. Громадські
організації інвалідів в Києві визнаються як повноправні учасники процесу всебічної
реабілітації людей з особливими потребами.
Розв’язання соціальних проблем інвалідів найкраще реалізуються через конструктивне
партнерство. Громадські організації інвалідів залучалися до підготовки проектів міського
бюджету; розробки соціальних програм («Турбота», «Соціальне партнерство» «Безбар’єрне

- Проводити спільні заходи державних закладів та
громадськості;
- Оцінювати професійні компетенції НУО, які
надають послуги;
- Створити єдине соціальне вікно в районі, яке б
визначало потреби за зверненням.

середовище», «Здоров’я киян» та ін.).
При Департаменті створено Громадську раду з представників міських громадських
організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
та жінок.
06 березня 2017 року відбулось відкрите засідання Громадської ради Департаменту у
вигляді круглого столу. Директор Департаменту Ю. Крикунов проінформував про ініціативи у
сфері соціального захисту та підтримки киян, що передбаченні міською цільовою програмою
«Турбота. Назустріч киянам на 2016-2018 роки».
Також присутніх було проінформовано про застосування механізму соціального
замовлення у місті Києві у поточному році та перспективи можливих змін механізмів
фінансової підтримки громадських організацій за міською цільовою програмою «Соціальне
партнерство» на 2016-2018 роки. У заході взяли участь представники 130 громадських
організацій.
11 травня 2017 року пройшло відкрите засідання Громадської ради при Департаменті за
участю представників понад 40 громадських організацій міста Києва. Під час роботи
громадської ради йшло обговорення змін до підходів щодо фінансової підтримки у реалізації
міської цільової програми «Соціальне партнерство». Перехід від принципу часткової
фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій на часткове фінансування
проектів, а також участь вищезазначених організацій у конкурсі на закупівлю соціальних
послуг у представників недержавного сектору за механізмом соціального замовлення.
Також учасників заходу ознайомлено з інформаційно-аналітичною довідкою
Департаменту за результатами виявлення потреб у соціальних послуг населення міста Києва,
визначення пріоритетних напрямків розвитку системи надання соціальних послуг.
У січні 2015 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Київська
міська державна адміністрація обговорили з Координатором проектів ОБСЄ в Україні шляхи
вдосконалення системи надання соціальних послуг, зокрема щодо створення механізму
залучення організацій громадянського суспільства з використанням державних ресурсів
(соціального замовлення).
За результатами проведеної роботи, в місті Києві розроблено пілотний проект
«Вдосконалення доступу для організацій громадянського суспільства в Україні до надання
соціальних послуг» (реєстраційний номер проекту №3200327) та отримано підтвердження від
Координатора проектів ОБСЄ в Україні щодо початку його здійснення.
На першому етапі реалізації зазначеного проекту залученими фахівцями буди вивчені
кращі міжнародні практики, на основі яких напрацьовані фахові рекомендації щодо
вдосконалення окремих нормативних положень для забезпечення ефективного та прозорого
процесу соціального замовлення. В подальшому буде надано підтримку місцевим та
регіональним органам влади у 3 пілотних регіонах (Київ, Одеса, Харків) по впровадженню
системи керування соціальними замовленнями.
В найближчій перспективі, реалізація зазначеного проекту дозволить покращити
систему надання соціальних послуг та дозволить залучити на ринок інших надавачів

соціальних послуг, таких як громадські організації та суб’єкти приватної форми власності, які
зараз практично відсутні.
Київською міською державною адміністрацією та офісом Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини під егідою Координатора проектів ОБСЄ в Україні та за
підтримки Міністерства соціальної політики України проведено низку дводенних регіональних
семінарів-тренінгів «Організації громадянського суспільства як надавачі соціальних послуг:
існуючі механізми регулювання та державного фінансування надання соціальних послуг» за
участю представників державних установ та організацій громадянського суспільства.Під час
семінарів презентований огляд міжнародного та національного законодавства та практик щодо
надання організаціями громадянського суспільства соціальних послуг за кошт державного
фінансування. Головною практичною частиною заходів став тренінг з організації соціального
замовлення за участі недержавних суб'єктів.Семінаритренінги стали корисною платформою
як для отримання нової інформації у сфері надання соціальних послуг, так і обговорення
нагальних питань.
Вся інформація щодо співпраці з громадськими організаціями висвітлюється на сайті
Департаменту.
21 червня 2017 року в Американському домі (м. Київ, вул. Пимоненка, 6) відбувся
семінар для представників громадських організацій на тему: «Громадські консультації:
Механізми вивчення потреб населення міста Києва у соціальних послугах».
Сьогодні громадські організації надають до Департаменту свої пропозиції щодо
внесення змін до міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2018 рік з
врахуванням потреб осіб з інвалідністю у соціальних послугах.
З метою розширення кола необхідних для міста проектів у сфері інформаційних
технологій Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) запропонував унести зміни
до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки (далі –
Програма), затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518.
Зазначені зміни вже затверджені рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 № 729/2891.
До переліку завдань Програми, зокрема, включено проект – створення інформаційноаналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»,
до складу якої входить модуль «Соціальні послуги».

4. Залучення громади до вирішення проблем міста
Закон України «Про органи самоорганізації населення» регламентує створення
Проблеми:
Неурядові організації не знають алгоритму будинкових, вуличних, квартальних мікрорайонних утворень, які відносяться до ситими
місцевого самоврядування та є представницькими органами жителів, що вирішують окремі
взаємодії з владою

питання місцевого значення.
Департамент суспільних комунікацій надає інформаціно-методичну допомогу
Пропозиції:
ініціативним
групам жителів щодо створення органів самоорганізації населення. Протягом
- Доцільніше намагатись гуртуватися навіть не по

районах, бо і райони у Києві – надто великі та
неоднорідні, а в якісь менші одиниці, таким чином,
щоб мешканці певних території (члени певної
громади) мали більш-менш спільне бачення власних
проблем та могли домовитися про їхнє вирішення.
Отож, було запропоновано створити в межах
Києва менші ОТГ, що складатимуться з менших
кластерів. Бюджетування має бути відповідно до
розміру громади. Такий поділ може спиратися на
історичні традиції («історичні» громади) та
транспортні комунікації. Цей поділ мав би
ґрунтуватися на інтересах та бажанні мешканців
об’єднуватися – а не насаджуватися штучно згори.
Також у цьому ключі йшлося про розвиток сусідств.
Одна з присутніх ініціатив пропонувала перехід на
вічову мережеву систему на рівні територіальних
громад – як перехід від представницької демократії
до більш прямих форм демократії;
- Відновити практику проведення Форуму
громадських організацій під час дня Києва, під
«аркою» - це давало можливість ближче
познайомитися різним громадським ініціативам, а
також представити свою діяльність мешканцям
міста;
- Започаткувати освітню програму «Про права» для
мешканців міста, щоб вони краще знали про свої
права в контексті взаємодії з місцевою владою;
- Використовувати канал «Київ» для інформування
про діяльність НУО. Зокрема, забезпечувати
соціальну рекламу НУО та громадських ініціатив;
- Розбудовувати взаємної довіри влади та громади;
зокрема, на прикладі добрих практик;
- Залучати молоде покоління до управління містом в
якості чиновників;

2017 року фінансову допомогу з міського бюджету почали отримувати 12 нових органів
самоорганізації населення. Вже вп’яте у столиці проводиться муніципальний конкурс для
органів самоорганізації населення, на реалізацію 30 проектів якого передбачено виділити
2,2 млн. грн.
Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)(далі – Департамент суспільних комунікацій)
розроблено проект рішення «Про затвердження міської цільової програми «Сприяння
місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019
рр.», що була затверджена рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року №
536/1540.
Програмою передбачено забезпечення додаткових можливостей для реалізації основних
тенденцій розвитку громадянського суспільства відповідно до стратегічних напрямків,
залучення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації
державної, регіональної політики та вирішення питань місцевого значення, вдосконалення
співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
організаціями громадянського суспільства, забезпечення системного аналізу процесів у сфері
суспільно-політичних відносин, послідовності і громадянського порозуміння у столиці,
впровадження у сферу громадських відносин принципів відкритості, прозорості, суспільної
моралі і духовності.Програма сприятиме підвищенню рівня поінформованості населення щодо
діяльності місцевої влади з напрямку розвитку громадянського суспільства та забезпечить
дієвий зворотній зв’язок громади і влади.
Заходами міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у
м. Києві на 2017 – 2019 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016
року № 536/1540, заплановано проведення щорічногоФоруму організацій громадянського
суспільства.
Передбачається, що такий публічний захід стане важливим кроком київської міської
влади у налагодженні партнерських відносин з організаціями громадянського суспільства
щодо реалізації різногалузевих проектів та ініціатив, а також створить належні передумови для
впровадження міжнародних програм розвитку на території міста Києва.
Серед першочергових завдань та цілей цього заходу:
- залучення максимальної кількості зацікавлених організацій громадянського
суспільства міста Києва до участі;
- пошук організацій громадянського суспільства – нових партнерів Київської міської
влади для допомоги у реалізації проектів та ініціатив розвитку міста;
- запрошення потужних грантових організацій до співпраці з КМДА та з київськими
організаціями громадянського суспільства в контексті впровадження міжнародних програм
розвитку на території міста Києва.
Серед основних заходів Форуму – виставка кращих практик київськиї громадських та
благодійних організацій по роботі в громаді та співпраці з міською владою.

- Відкритість та прозорість бюджету, он-лайн
моніторинг витрат та проектів (з боку громади), а
також прописати вимогу, щоб такий моніторинг
став невід’ємним елементом діяльності місцевих
органів влади.

Участь у першому Форумі організацій громадянського суспільства (23.05.2017) взяли близько
300 представників інститутів громадянського суспільства, представники міжнародних
донорських організацій, секретаріату Київської міської ради та структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Також, з метою формування консолідованої взаємодії влади й громади, налагодження
конструктивного
суспільного
діалогу
на
засадах
відкритості
і
прозорості
-Підсилити і чіткіше окреслити роль громадських започатковано проект «Дні відкритих презентацій громадських практик» на базі ІА
рад, прописати механізм їхнього впливу на «Укрінформ». Громадські організації, що мають успішний досвід залученням широкого кола
прийняття
рішень;
розробити
уніфіковану учасників у спільноти (мережі) громадської дії, соціальні проекти, волонтерські рухи, нові
процедуру громадських слухань.
форми активності (інтернет-ком'юніті, бізнес-громадськість, фахові об'єднання, неформальні
структури) зможуть розповісти про свою діяльність, дати корисні поради «новачкам». В 2016
році відбулось чотири засідання за круглим столом, де презентували свою діяльність 16-ть
організацій громадянського суспільства, у 2017 – одне засідання, під час якого свою діяльність
презентували 4 ОГС.
Департаментом суспільних комунікацій та іншими структурними підрозділами
Київської міської ради (КМДА) систематично організовуються та проводяться семінари,
«круглі столи», тренінги, наради з метою підвищення правової освіти мешканців міста Києва
та представників Громадської ради при КМДА, РДА, зацікавлених організацій громадянського
суспільства зокрема. Лише протягом 2016 року для представників ОГС та громадських
радДепартаментом суспільних комунікаційорганізовано:
- навчальні семінари: «Консультації з громадськістю. Теоретичні та практичні аспекти
застосування»; «Громадська рада. Механізми взаємодії з органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування»; «Новий статут і новий Реєстр: як вчасно подати
зміни благодійним та громадським організаціям»;
- спільну зустріч членів громадських рад при Київській міській державній адміністрацій
та при районних в місті Києві державних адміністраціях з представниками ОСНів міста
Києва;
- зустріч керівництва Київської міської державної адміністрації з представниками
інститутів громадянського суспільства, у тому числі членами громадських рад для
надання, відповідно до компетенції, роз'яснень щодо принципів формування тарифів на
житлово-комунальні
послуги,
опалення,
природний
газ,
електроенергію,
водопостачання, а також урядових заходів із спрощення порядку надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, підтримки
енергозбереження тощо.
Проведено ряд зустрічей з членами Громадської ради при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та іншими представниками
ОГС щодо створення Центру комунікацій з громадськістю.Ініціативним групам громадян
щодо створення ОСН надано 114 консультацій.
Інформація щодо проведення відповідних навчальних заходів для ОГС, організаторами

яких є інші підприємства, установи та організації систематично надсилається на адресу
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації).
Заходами міської цільової програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.» передбачено проведення семінарів
та інших навчальних заходів з питань сприяння розвитку громадянського суспільства для
представників ОГС та струкрних підрозділів Київської міської ради (КМДА), а також
запровадження практики стажування фахівців органів виконавчої влади та студентської молоді
на базі організацій громадянського суспільства.
Наразі триває робота над впровадженням пілотного проекту у м. Києві за підтримки
Ради Європи в Україні. Проект має на меті створення діалогових платформ громадянського
суспільства. Найближчим часом буде напрацьовано спільний план дій з подальшим навчанням
для мешканців міста да державних службовців.
З урахуванням сучасних реалій і потреб столиці та новоприйнятих стратегічних
документів Департаментом економіки та інвестицій підготовлено проект Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року у новій редакції (далі – проект Стратегії).
Для надання пропозицій було створено тимчасову робочу групу (розпорядження
КМДА від 02.07.2016 № 492 «Про тимчасову робочу групу з актуалізації Стратегії розвитку
міста Києва до 2025»), до складу якої було залучено представників громадських організацій.
На єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва з 10 по 30 листопада 2016
року було проведено громадські обговорення щодо основних положень проекту Стратегії.
За результатами обговорення проекту Стратегії від громадськості надійшло 680
пропозицій та зауважень, які були опрацьовані структурними підрозділами виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації), 16 % з них було враховано у
проекті Стратегії.
Крім цього, проект Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (у новій редакції) було
обговорено на засіданні Громадської ради при виконавчому органі Києвіської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) від 21.12.2016 року за участю керівництва
Департаменту економіки та інвестицій.
Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю щодо обговорення
проекту Стратегії було оприлюднено на офіційному веб-порталі територіальної громади м.
Києва у рубриці «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів».
На пленарному засіданні IV сесії Київської міської ради VIII скликання від 06.07.2017
було прийнято рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року».
Основною вимогою наданих пропозицій та ініціатив представників інститутів
громадського суспільства є забезпечення відкритості та прозорості у діяльності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування; активної комунікації та реальної співпраці з

громадою у різноманітних сферах життєдіяльності міста; здійснення з боку громадян
контролю та моніторингу дій міської влади щодо використання нею бюджетних коштів,
реалізації програм та проектів тощо.
Крім того, у матеріалах є конкретні пропозиції щодо створення чи розвитку міських
інформаційних ресурсів:
створення порталу комунікації громади з владою;
удосконалення механізму е-звернень громадян та е-петицій, зокрема створення езвернення до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);
створення доступних реєстрів, зокрема реєстр пропозицій та ініціатив (база даних
міських ініціатив України);
створення системи е-екологія (мапа екологічних проблем міста);
створення е-петицій в екологічній сфері;
створення інформаційної системи соціальних послуг (мапа соціальних послуг міста
Києва);
система моніторингу витрат міського бюджету;
реєстр власників землі;
створення реєстру проектівта конкурсів, забезпечення інформування про їх проведення
шляхом надсилання повідомлень;
створення сайту про діяльність дитячих та молодіжних організацій, проведення
конкурсів із визначення найкращих;
онлайн платформа освітніх інновацій;
створення інформаційної системи (мапа об’єктів культури, різноманітних сервісів
тощо).
З метою розширення кола необхідних для міста проектів у сфері інформаційних
технологій Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) запропонував унести зміни
до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки (далі –
Програма), затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518.
Зазначені зміни вже затверджені рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 № 729/2891.
Завдання Програми частково включають запропоновані громадськістю проекти, про які
йдеться у зазначених вище матеріалах.
У рамках виконання завдання з модернізації та функціонального розширення
інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста
Києва» створюється та забезпечується функціонування інтернет-порталу міста Києва
https://portal.kyivcity.gov.ua/, основним завданням якого є забезпечення
інформування
громадськості про діяльність міської влади столиці, створення єдиної платформи дляміських
інформаційних ресурсів тощо.
На зазначеному ресурсі у розділі «Фінанси та бюджет/Бюджет» протягом останніх
років функціонує система «Відкритий бюджет», що містить інформацію про видатки та доходи

бюджету міста Києва.
Крім того, до переліку завдань Програми включено такі проекти:
розвиток та модернізація сервісу електронних петицій;
розвиток сервісу «Громадський бюджет»;
створення інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом
територіальної громади міста Києва», до складу якої входить модуль «Соціальні послуги»;
створення веб-порталу «Єдиний освітній простір м. Києва» тощо.
З метою залучення якомога більшої кількості громадян до участі у вирішенні
актуальних питань розвитку і функціонування міста Києва та врахування найдоцільніших
ініціатив, на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації функціонують
спеціальні електронні сервіси-розділи, а саме:
- «Електронні петиції до Київської міської ради» (petition.kievcity.gov.ua)
- «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів»
(projects.kievcity.gov.ua).
Крім цього, рішеннями Київської міської ради від 08.10.2015 № 120/2023 затверджено
Порядок організації громадських слухань в місті Києві, від 08.12.2016 року№ 545/1549новий
порядок внесення та розгляду місцевих ініціатив у місті Києві, яким спрощується процедура
подання місцевих ініціатив.
Статтею 24 Закону України «Про інформацію» забороняється втручання в професійну
діяльність журналістів і засобів масової інформації, а саме: забороняються втручання у
професійну діяльність журналістів,контроль над змістом поширюваної інформації, зокрема з
метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно необхідної
інформації, накладання заборони на висвітлення заборони окремих тем, показ окремих осіб
або поширення інформації про них, заборони критикувати суб’єкти владних повноважень,
крім випадків, встановлених законом, договором між засновником (власником) і трудовим
колективом, редакційним статутом.
У зв’язку з цим, в разі надходження відповідних заявок, Депаратмент суспільних
комунікацій може звернутися до ТК «Київ» з проханням розглянути можливість щодо надання
часу для неурядових організацій, трансляції їх презентацій, соціальної реклами та ініціатив в
ефірі ТК «Київ» (надаєтьсяперелік неурядових організацій, теми для обговорення, спікери, їх
контакти). Звертаємо увагу на обов’язкові вимоги до відео та музичних роликів, що надаються
для трансляції в ефірі ТК – висновок Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення + муз довідка.
Станом на сьогоднішній день, створення, діяльність та припинення громадських рад при
органах виконавчої влади в Україні, врегульовано Типовим положенням про громадську раду
при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм.

Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
Українивід 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики».
З метою чіткоговизначення завдань та повноважень громадських рад при органах
виконавчої влади в Україні, Київська міська державна адміністрація систематично надає
пропозиції щодо внесення змін до Типового положення про громадську раду до Міністерства
юстиції України та бере участь у засіданнях відповідних робочих груп.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
26.07.2017 № 900 (копія додається) затверджено персональний склад Громадської ради при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) на
2017-2019 рр. у кількості 35 осіб.

5. Благоустрій міського публічного простору
З метою оптимізації функцій у сфері захисту тварин, централізації управління та
економії бюджетних коштів відповідно до рішення Київської міської ради «Про діяльність
комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» та комунального підприємства
«Притулок для тварин» від 04.03.2015 № 194/1059 в комунальних підприємствах «Центр
ідентифікації тварин» та «Притулок для тварин» здійснено організаційно-правові заходи з
- Годувати бездомних тварин (собак) спеціальним
припинення шляхом приєднання їх до комунального підприємства «Київська міська лікарня
кормом, який би не дозволяв тваринам
ветеринарної медицини».
розмножуватися;
КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» відповідно до статутних завдань
здійснює ветеринарну діяльність, вилов, стерилізацію, профілактику зоонозних захворювань,
- Обладнати спеціальні місця для культурного
утримання безпритульних тварин, контроль за дотриманням вимог Правил утримання
вигулу собак;створити стадіон для занять спортом домашніх собак та котів у м. Києві, запобігання жорстокому поводженню з тваринами,
з собаками в м. Києві;
ведення обліку та електронної бази даних домашніх та безпритульних тварин у місті Києві
тощо.
- Обладнати парки та сквери спеціальними
Правила утримання домашніх собак та котів в м. Києві (далі – Правила), затверджені
туалетами для тварин й забезпечувати пакетами, а рішенням Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912, встановлюють порядок
також прибирати і дезінфікувати їх (створити для утримання, використання, визначення ступеню небезпечності (соціальної адаптованості)
цього спеціальну службу);
тварини в умовах міста, визначають права та обов’язки власників собак та котів, а також
контроль у цій сфері.
- Подбати про утилізацію мертвих тварин,
Відповідно до пункту 5.6 Правил особа, яка супроводжує собаку чи кота, зобов’язана
зокрема, домашніх (і/або кладовище) та
прибирати екскременти за своїми тваринами в під’їздах багатоквартирних будинків, сходах,
інформування власників тварин про такі
ліфтах та інших місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників
можливості;
тварин-поводирів).
Інформуємо, що власники тварин зобов’язані забезпечувати дотримання санітарно- Функціональне наповнення лісових зон, прилеглих
гігієнічних норм та громадського порядку, упереджувати можливість безконтрольного виходу
Пропозиції:
- Формувати громадську думку про домашніх
тварин та підвищувати відповідальність за
тварин;

до житлових масивів: установлення спортивних
знарядь; прокладення велодоріжок;
- Створити концепцію збереження вікових дерев;

тварини поза межі місця їх утримання тощо.
Відповідно до Правил дозволяється виводити собак за межі квартири, території
подвір’я, організації, підприємства тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника
особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визначені
небезпечними, обов’язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) та в наморднику.
Також у якості зон для вигулу тварин вважаються зони відчуження вздовж доріг та під
лініями електропередач, санітарні зони навколо АЗС і тому подібне, пустирі, ліси,
лісопосадки, території, що мало відвідуються (схили Дніпра), береги річок (крім територій
пляжів та місць масового відпочинку).
Місця для вигулу тварин відводяться на території жилої, змішаної забудови,
рекреаційних територіях спільного користування, в зоні відмежування залізничних колій,
швидкісних автомагістралей, а також за кордонами санітарних зон водопостачання першої та
другої категорії.
У центральній частині міста з великою кількістю населення і щільною забудовою
допускається зменшення розмірів місць для вигулу тварин та їх кількості. Місця для вигулу
тварин обладнуються в густозаселених районах міста з щільною забудовою у випадках
відсутності природних місць, придатних для вигулу собак (лісопосадки, яри тощо), де вигул
вже склався натуральним шляхом.
Місця для вигулу тварин визначаються на відстані не менше 40 метрів від житлових
будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об’єктів соціальної сфери згідно з
Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96),
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 173.
Згідно з пунктом 10.6 Правил житлово-експлуатаційні організації (контори) незалежно
від форм власності та підпорядкування, у тому числі житлово-будівельні кооперативи,
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, утримують у належній чистоті території
дворів і прибудинкових територій, забезпечують у межах повноважень відповідний контроль
(документування правопорушень з подальшою передачею адміністративних матеріалів до
відповідних органів), інформування мешканців будинків, що знаходяться на їх утриманні, про
вимоги даних Правил, щодо обов’язкової реєстрації (перереєстрації) тварин, проведення
вакцинації тощо.
Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, громадяни, що
утримують собак, котів та інших тварин, у встановленому законодавством порядку несуть
відповідальність. Зокрема, за порушення правил щодо карантину тварин та інших
ветеринарно–санітарних вимог стягується штраф у розмірі від 0,5 до 1 неоподаткованого
мінімуму доходу громадян (стаття 107), за утримання незареєстрованих тварин у
комунальному підприємстві «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» та порушення
наведених вище Правил тягне за собою попередження або накладання штрафу від 1 до 3
неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (стаття 154).
Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров`ю людей або їх майну, а також
повторне протягом року вчинення порушення – тягнуть за собою накладання штрафу на

громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією тварин
(стаття 154).
Також інформуємо, що з метою привернення уваги власників тварин до
відповідальності за належний санітарно-гігієнічний стан вулиць, парків та скверів у 2015 році
в місті Києві впроваджено пілотний проекту з встановлення 55 одиниць зоологічних
комплексів роздачі одноразових пакетів («ECOZOO» та «Собачі вбиральні») для прибирання
відходів життєдіяльності тварин їх власниками під час вигулу.
З метою здійснення просвітницької діяльності було здійснено друк та розповсюдження
тематичних друкованих видань, листівок на тему «Візьми собі чотирилапого друга!»,
«Обережно сказ!», «Правила утримання домашніх собак та котів в м. Києві».
Відповідно до Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та
концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням
Київради від 19.07.2005 №806/338 і продовженої рішеннями Київради від 27.11.2009
№714/2783 та 07.07.2016 №572/572, на території м. Києва передбачається створення 13
буферних парків.
На виконання рішення Київради від 19.07.2005 №806/338 КО «Київзеленбуд»
розроблено Положення про створення та утримання буферних парків, яке затверджено
рішенням Київради від 9 березня 2006 року №172/3263.
Крім того, рішенням Київради від 27 листопада 2009 року №693/2762
КО «Київзеленбуд» надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для створення буферних парків.
У разі виділення з бюджету м. Києва відповідних асигнувань, КО «Київзеленбуд»
виступить замовником робіт з проектування та створення буферних парків, а також розробки
проектів землеустрою.
Що стосується розробки концепції збереження вікових дерев, то КО «Київзеленбуд»
підтримує дану ініціативу виключно в частині збереження вікових дерев, які оголошено
відповідно до діючого законодавства пам’ятками природи і які мають історичну чи ботанічну
цінність.

6. Міське планування, планування розвитку міста
Департамент містобудування та архітектури розглядає питання міського планування,
- Закінчити роботу над зведенням Подільського планування розвитку міста в межах компетенції, визначеної законодавством.
мосту з виходом на Бальзака чи Навої;
У проекті нового Генерального плану міста Києва передбачається завершення
- Велодоріжки (Асоціація велосипедистів Києва будівництва Подільського мостового переходу, а також будівництво магістрального зв'язку
передасть розроблену концепцію в Відділ технічної Подільського мостового переходу з вул. Бальзака та Алішера Навої на етап 20 років.
Відповідно до графіку виконання робіт на поточний рік (2017) по об'єкту «Будівництво
політики);

Пропозиції:

Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві» передбачається продовження
- Залучення громадськості при розробці Генплану: виконання робіт по будівництву естакади на Рибальському півострові з лівоповоротним з'їздом
містобудування, соціально-економічні та екологічні на вул. НабережноРибальську, мосту через р. Дніпро, естакади на Трухановому острові та ур.
питання. Залучити Департамент містобудування;
Горбачиха.
Згідно укладених, на підставі проведеної в установленому порядку процедури
- Прописати процедуру громадських слухань. закупівлі, договорів завершення робіт по будівництву Подільського мостового переходу
Пропозиція до процедури громадських слухань: 1) по заплановано на 2021 рік.
місцю будівництва; 2) з членами громади; 3)
відкривати адресу будівництва, а не кадастровий
У проекті нового Генерального плану міста Києва передбачається створення при
номер; 4) всі заявки на будівництво оприлюднювати проектуванні, будівництві і реконструкції вуличної мережі смуг для велосипедного руху,
онлайн;
пішохідного руху, а також умов для пересування маломобільного населення;
- Ініціювати прийняття КМР Статуту міста,
Громадськість постійно залучалася до розробки проекту нового Генерального плану
підтримка
ініціативи
МФ
«Відродження» міста Києва. Зокрема під час розробки Концепції стратегічного розвитку міста Києва (першої
(громада). Створити робочу групу з членів НДО, стадії Генерального плану міста Києва) за участю спеціалістів Київського національного
спеціалістів з європейського права;
Університету ім. Т.Г.Шевченка були проведені соціологічні опитування з метою виявлення
пріоритетів та принципів сталого міського розвитку міста Києва по окремих секторах.
- КМДА має оприлюднити графічну і текстову Концепція пройшла громадське обговорення з 22 квітня по 05 серпня 2010 року відповідно до
частину містобудівної документації;
Закону України «Про планування та забудову територій». Проект Генерального плану міста
Києва в установленому порядку був винесений на громадські слухання, які проводилися з 29
- Заборонити ділову та адміністративну забудову в вересня 2011 р. до01 липня 2012 р. Документація була розглянута та схвалена на засіданні
історичних районах;
архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури (Протокол
від 21.08.2013).
- Змінити адміністративно-територіальний устрій
Під час громадських слухань проект Генерального плану міста Києва був розміщений
в бік роздрібнення й такий, що б спирався на на сайтах Департаменту містобудування та архітектури, КО «Інститут Генерального плану
історичних районах.
міста Києва». Ілюстративні матеріали презентувалися у колонній залі КМДА, Департаменті
містобудування та архітектури, у будівлях НСАУ та Київського національного університету
будівництва та архітектури. Крім того матеріали Генерального плану міста Києва
обговорювалися у районних у місті Києві державних адміністраціях.
Наказом Департаменту від 30.09.2011 №528 була створена робоча група для розгляду
пропозицій юридичних та фізичних осіб, які надходили у письмовому вигляді або у
електронному вигляді. Приймалися протокольні рішення щодо урахування або відхилення
пропозицій.Пропозиції, стосовно яких замовником та розробником не були прийняті узгоджені
рішення, направлялися на розгляд погоджувальної комісії, персональний склад якої
затверджений рішенням Київради від 01.12.2011 № 764/7000.
Матеріали Генерального плану допрацьовувалися у робочому порядку згідно з
протокольними рішеннями робочої групи та протоколом погоджувальної комісії № 4 від
05.07.2012. Було отримано більш 1 тис. пропозицій, які в основному ураховані. Затверджений
Звіт про урахування зауважень та пропозицій, які надійшли під час громадських слухань,
розміщено на сайті Департаменту містобудування та архітектури.

Розділ «Промислові та комунально-складські території» за ініціативою Департаменту
промислової політики у 2011-2012 роках розглядався на засіданнях Ради директорів
промислових підприємств міста, районними радами директорів промислових підприємств та
коригувався з урахуванням наданих зауважень.
За розпорядженням заступника Київського міського голови – секретаря Київради 27
серпня 2015 року в колонній залі КМДА за участю депутатів Київської міської ради VII
скликання, керівництва та представників структурних підрозділів КМДА, фахівців,
представників державних органів, райдержадміністрацій, комунальних підприємств, а також
представників громадськості та засобів масової інформації відбулися депутатські слухання
проекту Генерального плану, м. Києва. Згідно Регламенту Київської міської ради була
забезпечена пряма трансляція депутатських слухань по телебаченню (ТРК "Київ"). У проекті
Генплану ураховано наміри власників та користувачівземельних ділянок, об'єктів нерухомого
майна, пропозицій мешканців міста та громадських організацій, які не суперечать державним
нормам, стандартам і правилам.
Процедура громадських слухань прописана у Постанові КМУ від 25 травня 2011 р.
N 555 Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні.
Внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України здійснюється
в порядку, визначеному законодавством. Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності» не передбачається розроблення та затвердження місцевих порядків проведення
громадських слухань, а також громадські слухання заявок на будівництво по місцю
будівництва.
Графічна і текстова частина містобудівної документації розміщується на сайті Служби
містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури у відкритому доступі.
Заборона будівництва в історичних районах суперечить законодавству, оскільки
існуючі будівлі та споруди, вулиці та інженерні мережі періодично потребують реконструкції,
яка відбувається за ініціативою та за кошти їх власників (користувачів) в установленому
порядку. Обмеження щодо забудови в історичних районах визначено в проекті нового
історикоархітектурного опорного плану міста Києва, який готується для розгляду в
Мінкультури України.
Згідно з пунктом 41 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» прийняття рішень з питань адміністративно-територіального
устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами відноситься до виключної
компетенції міських рад.

7. Інфраструктура молодіжної роботи міста
Пропозиції:
- Роль КМДА у цій сфері – організатор та
координатор взаємодії молодіжних організацій та
ініціатив. Основні завдання: ефективна комунікація
між молодіжними громадськими організаціями,
громадянським суспільством, державними та
міськими структурами; моніторинг реалізації
молодіжних проектів; формування системи
молодіжної роботи.
- Розміщувати на сайті КМДА всі заходи для дітей
та молоді, вказувати, коли, хто і що проводить;
- Створити робочу групу по стратегічному
плануванні роботи з молоддю в Києві та області;
- Створити базу для розсилки на електронні адреси,
які б інформували всі молодіжні та дитячі
організації про всі проекти та конкурси, які
відбуваються в Україні;
- Створити платформу для ефективної комунікації
та взаємодії між молодіжними організаціями та
місцевою владою;
- Створити та реалізовувати програми по роботі з
дітьми та молоддю з особливими потребами;
- Провести інформаційну кампанію серед
навчальних закладів Києва та області по
популяризації послуг клінік, дружніх до молоді;
- Створити програму по підвищенню сексуальної
освіти молоді;
- Відновити конкурс на найкращу дитячу й

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення
громадського контролю за діяльністю виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), налагодження ефективної взаємодії КМДА з громадськістю,
врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в місті
Києві та відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 26.07.2017 № 900 створено Громадську раду при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та
затверджено постійний робочий орган – комітет Громадської ради з питань молоді та спорту.
Також з метою інформування молодіжних та дитячих громадських організацій про
реалізацію заходів в місті Києві створено сайт www.sms.gov.uaта сторінка у Facebook
«Управління молоді та спорту ДОНМС м.Києва» (https://www.facebook.com/www.sms.gov.ua/).
Міською комплексною цільовою програмою «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018
роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870, передбачені
наступні заходи:
1. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді,
реалізації її освітнього та творчого потенціалу:
- підтримка творчої, ініціативної та обдарованої молоді (проведення акцій, ігор, конкурсів,
засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів та
інших заходів щодо підтримки ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного
розвитку, інтелектуального самовдосконалення; Призначення премії Київського міського
голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва тощо;
- набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти,
розвиток неформальної освіти (Проведення семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів (базових,
спеціалізованих, для тренерів) з метою підготовки молодіжних працівників (Youth Worker) та
державних службовців молодіжної сфери та представників громадських молодіжних
організацій тощо);
- відродження національно- патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і
активної позиції молоді (Реалізація заходів щодо профілактики правопорушень в молодіжному
середовищі, підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки
молоді);
- популяризація та утвердження здорового й безпечного способу життя і культури здоров'я
серед молоді;
- Сприяння міжнародному молодіжному співробітництву тощо
2. Надання підтримки інститутам громадянського суспільства, що працюють з молоддю:
- проведення конкурсу з визначення програм, проектів, заходів, розроблених інститутами
громадянського суспільства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12
жовтня 2011 року N 1049;

молодіжну організацію і сайт, який
презентуватиме його результати;

- надання інформаційно-методичної, організаційно-правової, ресурсної підтримки діяльності
громадських організацій, органів студентського самоврядування, громадських ініціатив та
рухів у реалізації суспільно значущих програм, проектів, заходів, що спрямовані на
розв'язання проблем молоді);
3. Створення умов для навчання та виховання підлітків в позаурочний та позанавчальний
час за місцем проживання:
4. Сприяння зайнятості та самозайнятості молоді:
- Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;
- Реалізація заходів із профорієнтації молоді;
- Популяризація та розвиток молодіжного підприємництва;
- Розвиток волонтерського руху;
- Залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
тощо).

8. Підвищення якості послуг житлово-комунального господарства
Проблеми:
- Покращити менеджмент комунальної сфери,
якість якого зараз страждає через монополію та
корупцію;
- Обґрунтовувати тарифи;
- Покращити якість послуг Київенерго;
- Питання нарахувань для громадян без лічильників
(Київводоканал) – заборгованість будинків;
- Неналежна якість газу
Пропозиції:
- Проводити тендери на надання послуг
(формувати ринок послуг);
- Навчати ОСББ проводити тендери;
- Створення інформаційного поля для
альтернативних послуг ЖКГ;

Згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги» до повноважень органів
місцевого самоврядування відноситься встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.
У місті Києві налічується 11 400 житлових будинків, з них на обслуговуванні у КП
Керуючих компаніях з обслуговування житлового фонду м. Києва знаходиться 8 500 житлових
будинків, яким тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
встановлено в розмірах, що діють з лютого 2011 року.
Зазначені тарифи розраховані по кожному будинку окремо відповідно до Порядку формування
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 №529.
У цих тарифах врахована вартість дизельного палива та бензину, холодного
водопостачання, що використовується на полив газонів і дворів та електроенергії, яка
використовується на роботу ліфтів, освітлення сходових кліток та місць загального
користування за показниками 2009 року, а мінімальна заробітна плата – за показниками 2010
року.
За період дії тарифів збільшилися витрати на обслуговування будинків, пов’язані із
зростанням рівня заробітної плати, тарифів на електричну енергію, цін на матеріальні ресурси,
тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів тощо, що призвело до збитковості
комунальних підприємств, а саме:
- мінімальна заробітна плата зросла в 3,6 разів з 888 до 3200 грн;
- тариф на електричну енергію зріс в 6,9 разів з 0,2436 до 1,68 грн/кВт (з ПДВ);
- тариф на вивезення твердих побутових відходів зріс в 1,62 рази з 46,00 до 74,45
грн/м3 (з ПДВ).
Законом України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що у разі зміни

- Дозвіл на встановлення лічильників, які вимірюють
температуру (тарифікація);
- Передача майна Київенерго в комунальне
управління;
- Громадський контроль над комісією по контролю
за якістю та ціноутворенням;
- Моніторинг за використанням оплати
прибудинкових територій (заборгованість
зарплати);
- Умови договорів задля забезпечення якості послуг
(штрафні санкції);
- Переглянути нормативно-правову базу щодо
розподілу боргів будинку;
- Залучати громадян для контролю та забезпечення
якості;
- НУО мають брати участь у стандартизації /
контролі за дотриманням якості газу.

протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з
причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення
податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань,
підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси,
виконавці/виробники проводять коригування встановлених тарифів на житлово-комунальні
послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення
таких тарифів.
При цьому встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від
розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування
не допускається і може бути оскаржено в суді.
Враховуючи вищезазначене, виконавцями послуг, відповідно до Порядку формування
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, виходячи із планових витрат з
урахуванням стандартів, санітарних норм і правил та інших нормативно-правових актів, які
регулюють строки, якість, періодичність і об’єми послуг здійснено розрахунок економічно
обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
які встановлено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 06.06.2017 № 668 «Про встановлення тарифів та структури
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення
змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)».
Одночасно із запровадженням економічно обґрунтованих тарифів залишається
механізм заохочення споживачів щодо своєчасної оплати за послуги, а саме: при оплаті
споживачами за послуги вчасно – до 20 числа місяця, виконавцями послуг передбачена знижка
для споживачів у розмірі 10 відсотків.
З метою захисту прав споживачів тарифи встановлено із зазначенням вартості кожної
складової тарифу, що дозволить у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі
проводити перерахунок розміру плати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.12.2013 № 970 та розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 09.03.2011 № 307.
Мешканці багатоквартирного будинку мають право:
- відповідно до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»
мають право створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та прийняти
рішення щодо самостійного утримання будинку за рахунок внесків, які не затверджуються
органом місцевого самоврядування, або вибрати іншого виконавця, який має у встановленому
законодавством порядку надати на затвердження до органу місцевого самоврядування тарифи
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
- відповідно доЗакону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» визначити управителя багатоквартирного будинку, який на
основі договорів з співвласниками будинку забезпечує належне утримання та ремонт

спільного майна. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком не затверджуються
органами місцевого самоврядування, а визначається виключно за договором (домовленістю
сторін).
Що стосується тарифів на комунальні послуги, то відповідно до частини 2 статті 19
Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про ринок природного газу» єдиним можливим
шляхом встановлення роздрібних цін на природний газ для забезпечення потреб населення є
механізм покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу згідно з
відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 №187 «Про
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» обов’язки
щодо розрахунків ціни природного газу покладені на Міністерство енергетики та вугільної
промисловості.
Водночас згідно із законами України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення розрахунків за енергоносії», «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» повноваження щодо
формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг (зокрема
встановлення тарифів на електроенергію, централізоване опалення, постачання гарячої і
холодної води, водовідведення ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ТОВ «ЄВРО- РЕКОНСТРУКЦІЯ» та
ПАТ «АК «Київводоканал» як виконавцям цих послуг), належить до повноважень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (далі – НКРЕКП).
Отже, Київська міська влада не регулює тарифи на природний газ, електроенергію та
централізоване опалення і постачання гарячої та холодної води і водовідведення виконавцям
послуг, які встановлює НКРЕКП, і вирішення питання обґрунтованості та підвищення тарифів
на ці комунальні послуги належить до повноважень Міністерства енергетики та вугільної
промисловості та НКРЕКП відповідно.
Також інформуємо, що питання забезпеченості прозорості формування тарифів на
житлово-комунальні послуги врегульовані Порядком доведення до споживачів інформації про
перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з
обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад,
затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 30.07.2012 № 390, та Законом України «Про
особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного
водопостачання та водовідведення».
Крім цього, держава гарантує соціальний захист малозабезпечених верств населення

шляхом надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, порядок призначення та
надання яких визначено Положенням про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848.
20 червня 2017 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутатами
прийнято рішення «Про припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та
реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27 .09.2001, укладеної між Київською
міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією
«Київенерго» на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2001 №128/1105,№129/1106,
№131/1108 (із змінами, внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від
29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016 відповідно до рішень Київської
міської ради від 28.09.2006 №31/88, №102/159, від 26.04.2007 №474/1135, від 23.10.2013
№274/9762, від 28.07.2016 №854/854, розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 29.12.2006 № 1868)».
Відповідна угода з ПАТ «Київенерго» закінчується 31 грудня 2017 року. Аби
уникнути позаштатних ситуацій під час опалювального сезону і забезпечити належне
постачання теплової енергії киянам, рішення передбачає продовження договору на 4 місяці до 26 квітня 2018 року включно.
У рішенні також передбачено визначення комунального підприємства та закріплення
за ним на праві господарського відання комунального майна, яке перебувало у володінні та
користуванні ПАТ «Київенерго», після припинення угоди.

9.Альтернативні освітні послуги та реформа управління освітою
Проблеми:
-Школа, яка залишилася від Союзу, не може
змінюватися, відповідати сучасним вимогам.
Натомість, батьки готові долучитися, надати
якісніші послуги, так само, як і громадські рухи.
Пропозиції:
- Змінити школу, як змінили поліцію;
- Інтегрувати до навчальних предметів життєвих
компетенцій для підлітків: коли? як? хто? що?
може зробити (крім сім’ї, цим має займатися
позашкільна освіта, співпраця з різними службами –
поліція, соціальні служби);

У грудні 2016 року на засіданні Кабінету Міністрів України було представлено
концепцію «Нова українська школа». Цей документ є стратегічною основою для подальшої
діяльності уряду щодо реформування середньої освіти до 2029 року.
Наоснові цієї концепції розробляється законопроект «Про загальну середню освіту» та
інші нормативні документи.
Пропозиції розділу «Змінити школу, як змінили поліцію» саме входять до Формули
Нової школи, що поєднує ключові компоненти та ключові компетентності Нової української
школи.
Розпочнуться зміни з початкової школи. 18 січня 2017 року на базі Київського
університету імені Бориса Грінченка відбувся Київський педагогічний форум «НОВА
ПОЧАТКОВА ШКОЛА - ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ». Учасниками заходу стали
близько 800 учителів початкових класів, директори загальноосвітніх навчальних. закладів
міста Києва та їх заступники, методисти районних науково-методичних центрів, студенти
педагогічних вищих навчальних закладів та представники громадськості.
У травні 2017 року відбулося анкетування вчителів майбутніх перших класів щодо

- Розвивати критичне мислення, медіа
грамотність;
- Проводити стратегічні сесії для кожної школи з
урахуванням особливостей громади;
- Поширювати успішні історії / приклади співпраці
шкіл та громади (батьків, НУО);
- Онлайн платформа освітніх інновацій;
- Запровадити е-звернення в Департамент освіти;
- Змінити формат роботи вчителя у відповідності
до часу, а отож, і формат підготовки вчителів (у
внз);
- Вчитель має орієнтуватися на потреби дитини;
- Сертифікація вчителів із залученням
представників громадськості.

участі у дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня за темою «Реалізація
інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті Концепції Нової української школи», що
було запропоновано Міністерство освіти і науки України. За результатами розгляду поданих
загальноосвітніми навчальними закладами заявок в експерименті братимуть участь педагогічні
колективи школи І-ІІІ ступенів № 5 Печерського району, спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 106 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району, середньої
загальноосвітньої школи № 35 Святошинського району та школи І-ІІІ ступенів № 309
Дарницького району м. Києва.
Окрім того, Департамент освіти і науки, молоді та спорту та Київський університет
імені Бориса Грінченка запропонували педагогічним колективам долучитися з 01 вересня 2017
року до дослідноекспериментальної роботи за темою «Змістовно-методичне забезпечення
ціннісно-орієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа: освіта для
життя». Виявили ініціативу долучитися до експерименту вчителі та адміністрації 44
загальноосвітніх навчальних закладів столиці.
У ході проведення дослідно-експериментальної роботи відбудеться розробка та
апробація нових навчально-методичних посібників для учнів перших класів, нових методик та
програм.
Співпраця з громадськістю - це один із важливих напрямів роботи освітян. Адже саме
суспільство є замовником освітніх послуг. І саме тому це питання виходить на новий, більш
сучасний, рівень. А саме:
співпраця із громадськими організаціями директорів шкіл, батьків, приватних шкіл.
(Підписано відповідні угоди про партнерство);
запроваджено спільний проект лідерів учнівського самоврядування, батьківської
громадськості, адміністрацій навчальних закладів;
розробка програм та прийняття суспільно важливих рішень відбувається за участю
громадських організацій та експертів;
онлайн спілкування співробітників Департаменту з киянами відбувається через
офіційну веб-сторінку Департаменту та сторінку у соцмережах (Facebook);
звернення громадян приходять в електронному вигляді на електронну адресу
Департаменту osvita@kievcity.gov.ua;
забезпечено повну прозорість фінансів освітньої сфери. Всі фінансові звіти
розміщуються на сайті КМДА. На всіх заходах присутні батьки. Створено і постійно
оновлюється електронна карта: освітня карта закладів освіти (інформація про дошкільні,
загальноосвітні, позашкільні та професійно-технічні навчальні заклади). Опція «Обладнання
кабінетів» дозволяє вибрати навчальні заклади, для яких було закуплено обладнання для
кабінетів фізики; картавиконання ремонтних робіт. Опція «Ремонтні роботи» дозволяє вибрати
навчальні заклади, в яких було проведено ремонтні роботи;
налагоджено конструктивний діалог зі стейкхолдерами, в першу чергу - батьками;
- започатковано відбір кандидатур на заміщення вакантних посад керівників навчальних
закладів;

З метою розширення кола необхідних для міста проектів у сфері інформаційних технологій
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) запропонував унести зміни до Комплексної
міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки (далі – Програма),
затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518. Зазначені зміни вже
затверджені рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 № 729/2891.До переліку завдань
Програми також включено проект створення веб-порталу «Єдиний освітній простір м. Києва».
У Києві створено перше комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ
МІСТА КИЄВА», аналоги якої є у всіх провідних країнах світу.
Передбачається, що Освітня агенція міста Києва займатиметься профілактичною та
інформаційною роботою у сфері столичної освіти. Потужна команда фахівців буде проводити
моніторингові дослідження, вивчати діяльність комунальних та приватних навчальних
закладів Києва, організовувати інформаційно-аналітичну та організаційно-технічну їх
підтримку, надавати методичну та консультаційну допомогу педагогічним колективам та
батькам з актуальних питань, а наразі їх дуже багато, бо суспільство не збирається залишатись
осторонь освітніх процесів та майбутнього власних дітей.
Крім того, одним із завдань Агенції буде створення відкритої бази даних діяльності
освітньої галузі столиці. Освітня агенція міста Києва буде орієнтована на відкритий доступ
громадян до усіх, без виключення, освітніх процесів столиці.
Не менш важливим є питання розширення способів підвищення кваліфікації для
педагогів. Зараз вони можуть це робити лише в інститутах післядипломної педагогічної освіти.
Закон «Про освіту» дасть можливість вчителям обирати місце та форми підвищення
кваліфікації, яку можна буде отримати на тренінгах, у профільних установах та інших
навчальних закладах. Загальна кількість годин для підвищення кваліфікації вчителя впродовж
5 років не може бути меншою 150 годин. Вчитель буде сам визначати, коли та де проходити
підвищення кваліфікації, але робити це щорічно. Кошти для професійного зростання вчителя
буде закладено до освітньої субвенції

10. Інфраструктура культурного простору міста
Департаментом культури з метою розвитку комунікації, взаємодії зі ЗМІ постійно
ведеться відповідна робота щодо оприлюднення інформації про свою основну діяльність,
культурні місця на офіційному суб-веб-сайті Департаменту https://dk.kievcity.gov.ua,на сторінці
у фейсбук https://www.facebook.com/Відділ-мистецтв-Департаменту-культури-КМДА, на вебпорталі Київської міської влади https://kievcity.gov.ua.
- Домінує розважальна, а не пізнавальна культура;
Стосовно парків культури і відпочинку міського підпорядкування, то вони є
- Є театри без приміщень – а в деяких театрах зали важливими культурними осередками.У підпорядкуванні Департаменту 6 міських парків
культури і відпочинку: Центральний парк, Голосіївський парк, Гідропарк, «Перемога»,
порожні;

Проблеми:

- Забудовники нищать історичну територію та
культурну спадщину;

- Будинки культури комерціалізувалися;
- Бракує інформації про культурний простір міста;
- Райони без парків;
- Нема місць для розвитку міської культури.

Пропозиції:
- Регулярна комунікація і план взаємодії,розроблений
разом різними зацікавленими сторонами;
- Мораторій на будь-яке будівництво в історичній
частині міста;
- Історичні об’єкти, у яких містяться
держустанови, передати для НУО та під музеї;
- Мапа культурних місць (маршрути, середній чек);
- Публічні простори віддавати під культурні
проекти, а не комерційну діяльність;
- Створювати рівний доступ до закладів культури.

«Партизанська слава» та Всеукраїнський парк борців за свободу і незалежність України, які
забезпечують організацію дозвілля усіх верств населення – від дітей і підлітків до найстарших
громадян столиці та гостей столиці.
У парках протягом року організована робота танцювальних і спортивних
майданчиків, проводяться спортивні свята та змагання; концертні, фольклорно-розважальні
програми, фестивалі, культурно-мистецькі заходи тощо. Зокрема, у червні в Центральному
парку культури та відпочинку спільно з партнерами та інституціями інших країн було
створено та презентовано концерт гурту «Тріо Ремі Паноссяна» (джаз) та святкування
Міжнародного Дня йоги за участю Посольства Індії в Україні та багато іншого.
Важливими подіями є проекти з муніципальними театральними і концертними
закладами. Одні з найяскравіших календарних подій цього року на відкритих майданчиках:
свято самобутньої французької культури фестиваль «Французька весна в Україні» на
Софійській площі, «Свято вулиці Костьольної: День Франкофонії» у місті Києві, XX кіновідеофестиваль «Відкрита ніч» на березі Дніпра таVМіжнародний музичний фестиваль «ОФЕСТ» за участю провідних артистів з 15 країн світу. Також цього року у вересні планується
масштабний проект на Контрактовій площі - Фестиваль відкриття Українсько-німецького
року.
В цілому загальноміські свята, за підготовку яких відповідає Департамент культури,
проводяться в єдиній концепції та європейському форматі. Так, під час проведення пісенного
конкурсу Євробачення в Києві відбулась низка подій у публічних просторах міста: на
Софійській, Поштовій, Троїцькій, Контрактовій площах та в Національному історикоархітектурному музеї «Київська фортеця». Окрім традиційних концертних програм киянам
було запропоновано різноманітні цікаві активності: квести, дитячі розваги, фотозони,
флешмоби, інтерактивні ініціативи. Таким чином, відвідувачі заходів перетворилися на
активних учасників процесу створення святкової атмосфери.
Також, з метою відбору найбільш актуальних і креативних творчих ідей, спрямованих
на організацію змістовного дозвілля населення, підвищення культурного рівня громадян, а
також урізноманітнення форматів проведення заходів, Департамент культури започаткував
Мистецький конкурс з визначення культурно-мистецьких проектів.
Переможців конкурсу визначає Художня рада з питань розгляду культурномистецьких проектів — консультативно-дорадчий орган при Департаменті культури, до складу
якого входять авторитетні діячі культури і мистецтва, представники громадськості.
Щодо історичної частини міста, то звертаємо увагу на те, що питання встановлення
містоутворюючих об'єктів належить до компетенції Департаменту містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).
Зі свого боку, Департамент культури підтримує сучасні проекти у громадському
просторі центру міста Києва. Зокрема, у2016-2017 роках в рамках тимчасових проектів
платформи «Ізоляція» на постаменті колишнього пам'ятника Леніну було презентовано три
інсталяції сучасних митців.

Щодо створення рівного доступу до закладів культури, то інформація стосовно
безкоштовного або пільгового відвідування соціально незахищеними категоріями громадян,
розміщена на офіційному суб-веб-сайті Департаменту культури. Зокрема, муніципальні театри
надають можливість безкоштовно відвідувати свої заклади пільговим категоріям громадян не
лише у визначений «пільговий» день, а й у будь-який день при наявності вільних місць, а
також за письмовими зверненнями громадських організацій, соціальних служб тощо за
попередньою домовленістю. У музеях комунальної власності м. Києва визначено категорії
відвідувачів, які обслуговуються безкоштовно (ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, діти з багатодітних сімей, діти-інваліди, непрацюючі
інваліди І та ІІ груп, діти-сироти та ін.). Також є пільгові категорії відвідувачів (у тому числі
пенсіонери), ціна вхідного квитка для яких у середньому становить 50 % від загальної
вартості.
Крім того, один день на місяць у кожному музеї проходить День відкритих дверей, у
який усі верстви населення мають можливість відвідати заклади безкоштовно.
Також відповідно до рішення Київської міської ради від 28.05.09 № 537/1593 «Про
заходи щодо відвідування закладів культури у м. Києві» один день на тиждень є безкоштовним
для дітей шкільного віку, учнів професійно-технічних училищ та студентів.
Уже кілька років поспіль у музеях та бібліотеках міста ведеться розробка, апробація
та впровадження нових програм проекту «Культура без обмежень» для дітей із особливими
потребами.

