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Київська міська рада
Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
Департамент фінансів виконавчого
органу
Київської
міської
ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Про стан виконання міської цільової
програми «Сприяння розвитку громадянського
суспільства у м. Києві на 2020 – 2022 рр.»
за 2021 рік
Відповідно до пункту 4.3 розділу ІІI Порядку розроблення, затвердження та
виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення
від 12.11.2019 № 65/7638), Департамент суспільних комунікацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає
звіт про стан виконання міської цільової програми «Сприяння розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2020 - 2022 рр.» за 2021 рік, згідно із
встановленими формами.
Додатки:

.

1. Інформація про виконання міської цільової програми «Сприяння
розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 - 2022 рр.» за 2021 рік на
53 арк. в 1 прим.
2. Звіт про виконання результативних показників міської цільової програми
«Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2021 - 2022 рр.» за
2020 рік на 4 арк. в 1 прим.
3. Звіт про досягнення індикаторів міської цільової програми «Сприяння
розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 - 2022 рр.» за 2021 рік на
1 арк. в 1 прим.
4. Пояснювальна записка до щорічного звіту про хід виконання міської
цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на
2020 - 2022 рр.» за 2021 рік на 2 арк. в 1 прим.

Директор

Роман ЛЕЛЮК

Наталія Петрова
Наталія Степанченко 235 01 75

.

.

Інформація про виконання програми
за 2021 рік
1. Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 – 2022 рр.»
Рішення Київської міської ради від 12\12\2019 "Про затвердження міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського
суспільства у м. Києві на 2020-2022 рр." від 2019-12-12 № 452/8025
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
найменування відповідального виконавця програми

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у
тому
числі:
за
джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

Завдання: 1.1. Форми демократії участі,підвищення рівня громадянської та правової культури населення, корпоративної культури партнерства влади і громади
1.1.1. Проведення:
щорічного Київського
Форуму організацій
громадянського суспільства;
районних Форумів
організацій громадянського
суспільства

Департамент
2020,
суспільних
2021,
комунікацій
2022
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Комунальне
підприємство
Київської
міської ради
"Центр
публічної
комунікації та
інформації"

2 600,0

0,0

2 600,0

0,0

2 580,0

0,0

2 580,0

0,0

Виконано

Проведено 10
районних
форумів
розвитку
громадянського
суспільства
«Взаємодія у
час викликів».
Форуми
відбулися:
- 22.05.2021 – в
Оболонському
районі столиці
на території
парку
«Наталка», що
розташований
за адресою:
вул.
Оболонська
Набережна, 9;
- 05.06.2021 - у
Дніпровському
районі на
території парку
культури та
відпочинку

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
«Перемога», що
розташований
за адресою:
бульв. Перова,
2;
- 12.06.2021 - у
Солом’янськом
у районі на
території парку
«Відрадний»,
що
розташований
за адресою:
вул. Героїв
Севастополя,
37А;
- 24.06.2021 - у
Шевченківсько
му районі на
території парку
ім. Т.
Шевченка, що
розташований
за адресою:
бульв. Т.
Шевченка;
- 03.07.2021 – у
Дарницькому
районі на
території парку
Партизанської
слави, що
розташований
між вул.
Тростянецькою
та
Славгородсько
ю;
- 10.07.2021 – у

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
Святошинсько
му районі на
території парку
«Совки», що
розташований
на розі вулиць
Жмеринської та
Бетховена;
- 17.07.2021 – у
Голосіївському
районі на
території
Голосіївського
парку культури
і відпочинку ім.
М. Рильського,
що
розташований
за адресою:
просп.
Голосіївський,
87;
- 24.07.2021 – у
Печерському
районі на
території
Маріїнського
парку, що
розташований
за адресою:
вул. М.
Грушевського;
- 31.07.2021 – у
Деснянському
районі на
території парку
«Я люблю мій
парк», що
розташований

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
за адресою:
просп. В.
Маяковського,
5;
- 07.08.2021 – у
Подільському
районі на
території
скверу біля
пам’ятника
гетьману П.
Сагайдачному
за адресою:
Контрактова
площа, 4.
Близько 2500
учасників
форумів взяли
участь у
дискусійних
панелях та
обговорили
актуальні
питання, а
саме:
- Стан розвитку
громадянського
суспільства,
- Велика
демократія
через локальну
взаємодію,
- Громадський
бюджет - Київ:
Level up!
За підсумками
районних
форумів
проведено
щорічний

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
міський Форум
розвитку
громадянського
суспільства. У
зв`язку із
діючими
карантинними
обмеженнями
було обрано
комбінований
формат
проведення:
дискусії у
студії з
можливістю
онлан-підключе
ння учасників
через
онлайн-трансля
цію на
сторінках
Департаменту
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
(далі –
Департамент
суспільних
комунікацій) у
соціальній
мережі
Фейсбук та
Ютуб-каналі

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
(можливість
для учасників
ставити
питання
спікерам у
режимі
реального
часу).
Так, 23.11.2021
року було
проведено
першу панель
щорічного
міського
Форуму
розвитку
громадянського
суспільства
«Стан розвитку
громадянського
суспільства»;
26.11.2021 другу панель
«Велика
демократія
через локальну
взаємодію»;
02.12.2021 вжито
організаційних
заходів щодо
проведення
третьої панелі
«Громадський
бюджет - Київ:
Level up!».
Трансляцію
Форуму було
забезпечено на

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
YouTube-каналі
та на сторінці у
соціальній
мережі
Фейсбук
Департаменту
суспільних
комунікацій.
Кількість
переглядів
склала 400 000.

1.1.2.Проведення ярмарку
проєктів громадських
організацій «ТОП-100» та
відбору успішних практик
реалізації громадських
ініціатив у вирішенні питань
місцевого значення

Департамент
2020,
суспільних
2021,
комунікацій
2022
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Комунальне
підприємство
Київської
міської ради
"Центр
публічної
комунікації та
інформації"

820,0

0,0

820,0

0,0

812,0

0,0

812,0

0,0

Виконано

Ярмарок
проєктів
громадських
організацій
«ТОП-100»
проведено.
Зокрема:
конкурсною
комісією з
відбору кращих
ініціатив в
рамках
«ТОП-100» з
числа поданих
330 успішних
кейсів взаємодії
влади та
громади було
відібрано 100
найкращих;
інформація про
проєкти-перемо
жці була
розміщена на
банерах у
кожному
районі

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
міста та
протягом
жовтня-грудня
2021 року - на
сторінці
Департаменту
суспільних
комунікацій у
соціальній
мережі
Фейсбук;
15.09.2021
проведено
церемонію
нагородження
переможців
відбору
успішних
практик
реалізації
громадських
ініціатив у
вирішенні
питань
місцевого
значення за
участю
керівництва
міста.

1.1.3. Забезпечення
Департамент
проведення
суспільних
інформаційно-комунікативни комунікацій
х кампаній, семінарів,
виконавчого
тренінгів, засідань за круглим органу
столом, стратегічних сесій, Київської
стажувань, підвищення
міської ради
кваліфікації представників
(Київської

2020,
2021,
2022

1 045,0

0,0

1 045,0

0,0

1 033,5

0,0

1 033,5

0,0

Виконано

Проведено
інформаційнокомунікаційні
кампанії щодо:
- популяризації
інструментів
громадської
участі

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

інститутів громадянського
міської
суспільства, органів
державної
самоорганізації населення,
адміністрації),
громадських рад міста Києва, Комунальне
працівників структурних
підприємство
підрозділів виконавчого
Київської
органу Київської міської ради міської ради
(Київської міської державної "Центр
адміністрації), районних в
публічної
місті Києві державних
комунікації та
адміністрацій
інформації",
відповідно до ключових
Київський
пріоритетів розвитку столиці, міський центр
визначених у Стратегії міста перепідготовки
Києва – 2025
та підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
влади, органів
місцевого
самоврядуванн
я, керівників
державний
підприємств,
установ та
організацій

(поширення
роз’яснюваль
них інфографік
щодо
інструментів
громадської
участі, всього 5
публікацій,
загальне
охоплення –
1 213,32 тис.
користувачів;
зовнішня
реклама на
рекламних
площинах
формату
«сітілайт» із
використанням
героя міста
Києва – 20 шт.);
- популяризації
спільнодії
інститутів
громадянського
суспільства та
міської влади
(зовнішня
реклама на
рекламних
площинах
формату
«сітілайт» - 30
шт., поширення
рекламних
постів у
соціальній
мережі
Фейсбук,

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
всього 10
публікацій,
загальне
охоплення –
500 тис.
користувачів).
З метою
підвищення
обізнаності
киян про
громадський
бюджет (далі –
ГБ) проведено:
- 35 тематичних
заходів щодо
подання
проєктів;
- 15 заходів
щодо залучення
киян до
процесу
голосування.
Також вжито
заходів щодо
розміщення:
- соціальної
реклами з
питань ГБ на
офіційних
сайтах та у
соціальних
мережах
структурних
підрозділів
виконавчого
органу
Київської
міської ради

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
(Київської
міської
державної
адміністрації),
районних в
місті Києві
державних
адміністрацій, у
рухомому
складі
муніципально
го транспорту
(наземний
транспорт та
метрополітен);
- зовнішньої
реклами:
«сітілайти» - 60
шт.,
метролайти –
60 шт., борди –
55 шт.,
зупинкові
комплекси – 10
шт., скроли –
10 шт.:
- відеороліка на
моніторах
метрополітену,
поліклінік,
міського та
районних
Центрів
надання
адміністративн
их послуг;
- поліграфічної
продукції у
приміщеннях
районних

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
центрів
комунального
сервісу,
установ та
організацій
міста Києва
соціальної
спрямованості,
у маршрутах
наземного
пасажирського
транспорту
загального
користування
(автобуси,
тролейбуси,
трамваї),
Центрів
надання
адміністративн
их послуг,
бібліотек,
закладів
дошкільної та
загальної
середньої
освіти,
дитячо-юнаць
ких спортивних
школах,
підліткових
клубах за
місцем
проживання,
закладах
охорони
здоров’я тощо.
Спільно з
комунальним

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
підприємством
Київської
міської ради
«Центр
публічної
комунікації та
інформації»
(далі – ЦПКІ)
проведено
низку заходів:
ознайомчі
зустрічі з
представника
ми шкільного
самоврядуван
ня; тренінги з
молоддю та
людьми
поважного віку,
для державних
службовців,
представників
органів
самоорганізації
населення та
об’єднань
співвласників
багатоквартирн
их будинків
тощо.
Зокрема, було
проведено
офлайн та
онлайн
презентації
хабу для
представників
інститутів
громадянського

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
суспільства,
депутатів
Київської
міської ради,
публічних
службовців
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації).
Для
інформування
про пріоритетні
міські політики
ЦПКІ
здійснював
інформування
мешканців
через різні
канали,
зокрема, через
стійки,
розташовані у
більше, ніж 60
місцях.

1.1.4. Здійснення заходів
щодо залучення киян до
інструментів партисипації

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради

2020,
2021,
2022

1 050,0

0,0

1 050,0

0,0

1 044,1

0,0

1 044,1

0,0

Виконано

З метою
сприяння
процесу
партисипативн
ого прийняття
управлінських
рішень у місті

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Комунальне
підприємство
Київської
міської ради
"Центр
публічної
комунікації та
інформації"

Києві на всіх
рівнях та
задоволення
суспільних
інтересів з
використанням
різноманітних
форм
демократії
участі,
створення умов
для активної
участі громадян
у формуванні,
напрацюванні
та реалізації
політичних та
інших життєво
важливих
рішень вжито
заходів щодо
залучення киян
до інструментів
партисипації, а
саме:
- розроблено
поліграфічну
продукцію
методично
роз’яснювально
го характеру
щодо розвитку
громадянського
суспільства з 19
тематик, а саме:
календар
настільний,
євробуклети,
кольорові

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
плакати,
брошури,
буклети, газета,
блокноти тощо
(загальна
кількість
виготовлених
примірників
становить
80800
екземплярів);
- розроблено
концепцію
героя м. Києва
(образ, що
виконує
функцію
комунікатора
між міською
владою та
містянами,
інформує
містян про
сервіси міста
тощо).
Також у
соціальних
мережах
Департаменту
суспільних
комунікацій та
ЦПКІ
розміщено
інформаційні
матеріали, що
популяризують
використання
інструментів
громадської

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
участі серед
жителів Києва.

1.1.5. Забезпечення
проведення публічних
консультацій з
громадськістю, конференцій,
громадських слухань,
засідань за круглим столом,
зборів, електронних
консультацій з актуальних
питань та інших заходів з
питань сприяння розвитку
громадянського суспільства
та актуальних питань
соціально-економічного та
гуманітарного розвитку міста
Києва

2020,
2021,
2022

52,5

0,0

52,5

0,0

52,4

0,0

52,4

0,0

Виконано

Проведено 216
консультацій з
громадськістю,
з них: 60
обговорень
проєктів
нормативноправових актів.

Департамент
2020,
суспільних
2021,
комунікацій
2022
виконавчого
органу
Київської
Забезпечення модернізації і міської ради
підтримки діяльності
(Київської
вебпорталу
міської
державної
адміністрації),
Комунальне
підприємство
Київської
міської ради
"Центр
публічної
комунікації та
інформації",
Департамент
інформаційно-

600,0

0,0

600,0

0,0

593,9

0,0

593,9

0,0

Виконано

Протягом
2021 року
забезпечено
модернізацію і
підтримку
діяльності
порталу
vcentri.com,
зокрема,
розроблено
спеціальний
автоматизова
ний модуль та
забезпечено
популяризацію
серед
інститутів
громадянського
суспільства
міського
реєстру.
Станом на

1.1.6.Створення вебпорталу
«Платформа громадських
організацій міста Києва» з
передачею майнових прав
власності замовнику

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
комунікаційних
технологій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

31.12.2021 на
порталі
зареєстровано
150 інститутів
громадянського
суспільства.

6 167,5

0,0

6 167,5

0,0

6 115,9

0,0

6 115,9

0,0

Завдання: 1.2. Формування та реалізація державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства за участю громадськості, інститутів громадянсько-го суспільства,
Координацій-ної ради та Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)для забезпечення підтримки стратегічних
цілей розвитку Києва - 2025, ключових пріоритетів розвитку та завдань Стратегії

1.2.1. Здійснення
матеріально- технічного
забезпечення,
координаційної,
організаційно-методичної
роботи з Громадською радою
при виконавчому органі
Київської міської ради
(Київській міській державній
адміністрації) та надання
підтримки у проведенні
заходів за її ініціативи

Департамент
2020,
суспільних
2021,
комунікацій
2022
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Комунальне
підприємство
Київської
міської ради
"Центр
публічної
комунікації та
інформації"

240,0

0,0

240,0

0,0

234,9

0,0

234,9

0,0

Виконано

Забезпечено
організаційно-м
етодичну
підтримку
проведення
засідань:
- Громадської
ради
(30.03.2021;
29.06.2021;
14.09.2021;
11.11.2021,
02.12.2021,
24.12.2021);
- правління
Громадської
ради
(12.01.2021,
26.01.2021;

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
18.05.2021);
- комітетів
Громадської
ради
(12.01.2021;
26.01.2021,
12.02.2021,
24.02.2021,
26.02.2021,
04.03.2021,
06.03.2021,
08.03.2021,
09.03.2021,
14.03.2021,
16.03.2021,
18.03.2021,
23.03.2021;
08.04.2021;
16.04.2021;
21.04.2021;
11.05.2021;
18.05.2021;
26.05.2021;
09.06.2021
(2 засідання);
23.06.2021;
06.07.2021;
15.07.2021;
22.07.2021;
18.08.2021;
27.08.2021
(2 засідання));
02.12.2021;
03.12.2021;
07.12.2021;
08.12.2021;
09.12.2021;
14.12.2021;
15.12.2021;

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
24.12.2021)
та установчих
зборів щодо
формування
нового складу
Громадської
ради при
виконавчому
органі
Київської
міської ради
(Київській
міській
державній
адміністрації)
(16.09.2021).

1.2.2. Здійснення
організаційного та
матеріально-технічного
забезпечення діяльності
Координаційної ради з
питань сприяння розвитку
громадянського суспільства
при виконавчому органі
Київської міської ради
(Київській міській державній
адміністрації) відповідно до
завдань, передбачених
Національною стратегією
сприяння розвитку
громадянського суспільства в
Україні

Департамент
2020,
суспільних
2021,
комунікацій
2022
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Комунальне
підприємство
Київської
міської ради
"Центр
публічної
комунікації та
інформації"

73,5

0,0

73,5

0,0

65,4

0,0

65,4

0,0

Виконано

У другому
півріччі
2021 року
(вересеньгрудень) було
проведено ряд
заходів,
передбачених
Планом заходів
щодо реалізації
в місті Києві у
2020 році
Національної
стратегії
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства
в Україні, які
не були
проведенні у
2020 році через

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
карантинні
обмеження.
Зокрема, було
проведено цикл
презентацій
інтерактивного
продукту,
розробленого
Департаментом
суспільних
комунікацій, а
саме:
комунікаційної
настільної гри
щодо
використання
інструментів
громадської
участі «Don’t
stop! Be
KYIV!».
Презентації
відбулись з
18.10.2021 по
22.10.2021 для
вчителів
загальноосвітні
х навчальних
закладів 10-ти
районів
столиці, які
залучені до
викладання
дисциплін
щодо розвитку
громадянського
суспільства.
Вжито

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
організаційних
заходів щодо
формування
Координаційної
ради з питань
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства при
виконавчому
органі
Київської
міської ради
(Київській
міській
державній
адміністрації).
Після
формування
буде складено
План заходів
щодо реалізації
у місті Києві
Національної
стратегії
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства в
Україні на 2021
– 2026 роки,
затвердженої
Указом
Президента
України «Про
Національну
стратегію
сприяння
розвитку

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
громадянського
суспільства в
Україні на 2021
– 2026 роки».

1.2.3. Проведення міського
конкурсу проектів
«Громадська перспектива:
прозора влада та активна
громада» за участю
інститутів громадянського
суспільства ( організаційне
забезпечення діяльності
робочої групи)

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2020,
2021,
2022

4 052,5

0,0

4 052,5

0,0

4 030,5

0,0

4 030,5

0,0

Виконано

Здійснено
організаційні
заходи щодо
проведення
міського
конкурсу з
визначення
проєктів
«Громадська
перспектива:
прозора влада
та активна
громада» (далі
– Конкурс) у
2021 році.
Для участі у
Конкурсі було
подано 102
конкурсні
пропозиції. З
січня по
жовтень 2021
року 23
організації, що
перемогли у
Конкурсі,
реалізовували
свої проєкти,
про що свідчать
підсумкові та
фінансові звіти,
надані
інститутами
громадянського

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
суспільства
Департаменту
суспільних
комунікацій, як
Організатору
Конкурсу.
У вересні
2021 року було
розпочато
міський
конкурс з
визначення
проєктів
«Громадська
перспектива:
прозора влада
та активна
громада», для
яких
виділяється
фінансування з
міського
бюджету
у 2022 році.
Згідно з
графіком щодо
підготовки до
Конкурсу
забезпечено
проведення
низки заходів, а
саме:
20.09.2021 –
підготовлено та
розміщено на
офіційному
вебсайті
Департаменту

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
суспільних
комунікацій, як
Організатора
Конкурсу,
оголошення
про його
проведення у
2022 році;
з 20.09.2021 до
25.11.2021 –
забезпечено
прийом
конкурсних
пропозицій;
у листопаді
2021 року –
створено
Конкурсну
комісію з числа
представників
Організатора
Конкурсу,
депутатів
Київської
міської ради,
уповноважених
представників
Громадської
ради при
Київській
міській
державній
адміністрації та
представників
громадськості
для оцінювання
конкурсних
пропозицій,
визначення

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
рейтингу та
переможців
Конкурсу 2022
року.
Конкурс
проведено у 2-а
етапи:
- з 30.11 по
08.12.2021 індивідуальне
оцінювання
конкурсних
пропозицій
конкурсною
комісією;
прийняття
рішення
Конкурсною
комісією про
участь
інститутів
громадянського
суспільства у
другому єтапі
Конкурсу;
– з 13.12 по
15.12.2021 відкритий
захист
конкурсних
пропозицій та
оцінювання
проєкту в
цілому.
За підсумками
індивідуальног
о оцінювання
та відкритого
захисту

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
затверджено
рейтинг
конкурсних
проєктів та
визначено
переможців
Конкурсу у
кількості 33
проєктів.

1.2.4. Забезпечення
проведення моніторингу та
аудиту щодо виконання
проектів у рамках міського
конкурсу проектів
«Громадська перспектива:
прозора влада та активна
громада» (близько 20
проєктів):
оплата послуг фахівців за
договором ЦПХ;
інформаційні послуги
(соціальні мережі, Інтернет);
організаційні послуги
(транспортні витрати,
канцелярські товари);
підготовка звітних матеріалів

Департамент
2020,
суспільних
2021,
комунікацій
2022
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Комунальне
підприємство
Київської
міської ради
"Центр
публічної
комунікації та
інформації"

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

210,1

0,0

210,1

0,0

198,0

0,0

198,0

0,0

4 576,1

0,0

4 576,1

0,0

4 528,8

0,0

4 528,8

0,0

0,0

502,0

0,0

Виконано

Протягом
звітного
періоду
забезпечено
проведення
моніторингу та
аудиту щодо
виконання
проєктів у
рамках
міського
конкурсу
проєктів
«Громадська
перспектива:
прозора влада
та активна
громада» у
2021 році.

Виконано

З метою
вивчення
досвіду

Завдання: 1.3. Вивчення міжнародного досвіду взаємодії міської влади з організаціями громадянсько-го суспільства
1.3.1. Вивчення
міжнародного досвіду щодо
взаємодії влади з

Департамент
суспільних
комунікацій

2020,
2021,
2022

525,0

0,0

525,0

0,0

502,0

Найменування
заходу

організаціями
громадянського суспільства
та налагодження зв’язків з
відповідними підрозділами
місцевих органів влади
іноземних країн

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Управління
міжнародних
зв'язків апарату
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

зарубіжних
партнерів в
ефективній
комунікації між
місцевими
органами влади
та
організаціями
громадянського
суспільства у
рамках
налагодження
партнерських
відносин з
міжнародними
інституціями
було взято
участь у
робочих
поїздках до
міст: Кашкайш
(Португальська
Республіка),
Берлін
(Федеративна
Республіка
Німеччина),
Гданськ
(Республіка
Польща).
Також у рамках
міжнародного
обміну
досвідом щодо
залучення
жителів до
процесів
управління
містом

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
21.10.2021,
05.11.2021,
19.11.2021,
25.11.2021,
22.12.2021 було
проведено
зустрічі в
онлайн-форматі
з
міжнародними
партнерами за
тематиками:
«Бюджет участі
м. Кашкайш»,
«Квартальний
менеджмент
м. Берлін»,
«Бюджет участі
у м. Варшава»,
«Механізм
громадянської
платформи у
Польщі»,
«Можливості
запровадження
квартального
менеджменту у
м. Києві».

1.3.2.Залучення експертів
європейських країн для
спільної реалізації проєктів,
пов’язаних з розвитком
громадянського суспільства
та місцевого самоврядування

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної

2020,
2021,
2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виконано

З метою
розбудови
громадянського
суспільства та
співпраці
Департаментом
суспільних
комунікацій і
ЦПКІ було
проведено ряд

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
адміністрації),
Управління
міжнародних
зв'язків апарату
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

робочих
зустрічей з
міжнародними
партнерами, а
саме:
03.02.2021 - за
участю
представників
Подільської
районної в місті
Києві
державної
адміністрації та
Німецького
товариства
міжнародного
співробітницт
ва GIZ з
пропозицією
щодо співпраці,
а саме в частині
проведення
районних
Форумів
організацій
громадянського
суспільства та
розвитку
мережі ХАБів,
зокрема, у
Подільському
районі столиці;
10.02.2021 - з
виконавчим
директором
Ініціативного
центру
сприяння
активності та

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
розвитку
громадського
почину
«Єднання»
(ІСАР
«Єднання»)
щодо
презентації
відкритого
громадського
простору міста
Києва та
подальших
планів міської
влади у сфері
розвитку
громадянського
суспільства;
15.02.2021 - з
керівником
проєкту Офісу
Ради Європи в
Україні
«Зміцнення
громадської
участі у
демократичном
у процесі
прийняття
рішень в
Україні»
щодо
презентації
відкритого
громадського
простору міста
Києва та
подальших
планів міської

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
влади у сфері
розвитку
громадянського
суспільства;
23.02.2021 – з
представникам
и Фундації
«Seed Forum
Norway»,
Благодійного
фонду «Seed
Forum
Ukraine»;
15.05.2021,
11.06.2021 - з
польсько-украї
нською
фундацією
ПАУСІ;
16.06.2021 взято участь в
онлайн-нараді з
представника
ми бюро
муніципалітету
м. Лейпциг
(Німеччина)
щодо обміну
досвідом у
питаннях
імплементації
квартального
менеджменту
та розбудови
діалогу між
владою та
громадою;
19.06.2021 надано
організаційно-

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
методичну
допомогу та
спільно з
Європейським
молодіжним
парламентом в
Україні
проведено
тренінг щодо
можливостей
для молоді
столиці у
рамках
асоціації
України з ЄС;
22.09.2021 –
взято участь у
зустрічі з
представника
ми Німецького
товариства
міжнародного
співробітницт
ва GIZ та
муніципалітету
м. Лейпциг
щодо участі
співробітників
Департаменту
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації) у

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
проєкті
«Діалоги для
міських змін»;
26.09.2021 взято участь у
майстерні з
питань
громадського
бюджету у
партнерстві з
Міжнародною
громадською
організацією
«Фундація
польсько-украї
нської
співпраці
ПАУСІ».
За інформацією
ЦПКІ протягом
звітного
періоду
проведено
наступні
презентації:
- щодо
можливих
напрямків
співпраці у
сфері сприяння
розвитку
громадянського
суспільства для
керівництва
Європейської
Комісії,
представників
Польщі та
Нідерландів;

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
- щодо
відкритого
громадського
простору у
Подільському
районі столиці
для
представників
Німецького
товариства
міжнародного
співробітницт
ва GIZ та
напрацьовано
шляхи
можливої
співпраці.
Також разом з
ГО «Social
Boost»
розроблено та
подано
грантовий
проєкт на
фінансування
та запуск
платформи
міського
конкурсу
проєктів
«Громадська
перспектива:
прозора влада
та активна
громада».

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Найменування
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
525,0
0,0
525,0
0,0
502,0
0,0
502,0
0,0
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

Завдання: 1.4. Вивчення громадської думки та висвітлення у засобах масової інформації основних тенденцій розвитку громадянсько-го суспільства у столиці
1.4.1.Висвітлення у засобах Департамент
2020,
масової інформації та
суспільних
2021,
соціальних мережах питань, комунікацій
2022
пов’язаних з розвитком
виконавчого
громадянського суспільства органу
та співпраці з органами
Київської
самоорганізації населення та міської ради
інститутами громадянського (Київської
суспільства:
міської
оперативне поширення
державної
інформації про події, що
адміністрації),
відбуваються в місті Києві з Комунальне
напрямку розвитку
підприємство
громадянського суспільства; Київської
проведення брифінгів,
міської ради
публічних звітів, засідань за "Центр
круглим столом у рамках
публічної
заходів з розвитку
комунікації та
громадянського суспільства інформації"
розміщення спеціалізованих
теле- та радіопрограм,
окремих рубрик та
організації прес-конференцій;
презентації кращих практик
діяльності органів
самоорганізації населення
міста Києва

495,0

0,0

495,0

0,0

483,9

0,0

483,9

0,0

Виконано

Протягом
звітного
періоду
проведено 10
засідань «за
круглим
столом»,
зокрема:
«Аспекти
діловодства в
ОСН»,
«Формула
успіху
побудови
успішної
самоорганізації
населення»,
«Практичний
досвід
просування
проєкту у
соціальних
мережах»,
«Соціальні
мережі та їх
контент як
канал
комунікації для
органів
самоорганізації
населення»,
«Копірайтинг у

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
соціальних
мережах»,
«Фірмовий
стиль та
брендинг як
необхідність
для просування
у соціальних
мережах»,
«Сучасні
механізми та
інструментарій
виконання
власних
повноважень
органами
самоорганізації
населення» та
«Основні
аспекти
підготовки
успішного
публічного
виступу».
Також
підготовлено
відеоролик
щодо
популяризації
кращих
практик
діяльності
органів
самоорганізації
населення під
назвою:
«Органи
самоорганізації
населення –
опора

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
місцевого
самоврядуванн
я столиці».

1.4.2.Здійснення
адміністрування та
координації роботи
спеціального розділу
«Громадське обговорення
проєктів
нормативно-правових актів»
на Офіційному порталі
Києва

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

1.4.3. Здійснення
соціологічного дослідження
стану розвитку
громадянського суспільства в
місті Києві, діяльності
органів самоорганізації
населення
м. Києва,дослідження щодо
участі громадян у
формуванні та реалізації
державної політики «Пульс
столиці»:
збір та створення

Департамент
2020,
суспільних
2021,
комунікацій
2022
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),
Комунальне

2020,
2021,
2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виконано

525,0

0,0

525,0

0,0

524,7

0,0

524,7

0,0

Виконано

Протягом
2021 року в
рубриці
«Громадське
обговорення
проєктів
нормативноправових актів»
офіційного
порталу Києва
(forum.kyivcity.
gov.ua)
розміщено 60
проєктів
нормативноправових актів,
надані
структурними
підрозділами
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(КМДА).
З метою оцінки
рівня
соціальної та
громадянської
активності
жителів
м. Києва,
визначення
найбільш
актуальних для
киян
проблематик у

Найменування
заходу

інформаційного банку даних;
аналіз інформаційних даних;
підготовка висновків,
розробка та запровадження
рекомендацій

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
підприємство
Київської
міської ради
"Центр
публічної
комунікації та
інформації"

місті та
основних
каналів
комунікації
міської влади
та громади
міста
проведено
соціологічне
дослідження
стосовно участі
громадян у
формуванні та
реалізації
державної
політики
у м. Києві
«Пульс
столиці»,
результати
якого можуть
бути
використані
при розробці
міських політик
щодо взаємодії
з громадою
міста.

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

1 020,0

0,0

1 020,0

0,0

1 008,6

0,0

1 008,6

0,0

0,0

1 970,0

0,0

1 947,5

0,0

1 947,5

0,0

Завдання: 1.5. Формування національно-патріотичної свідомості
1.5.1. Проведення
загальноміських офіційних
заходів з нагоди державних,
міських свят та знаменних

2020,
2021,
2022

1 970,0

Виконано

Організаційно
забезпечено
проведення
заходів з
нагоди

Найменування
заходу

дат, а саме:
Дня Соборності України,
Дня пам’яті Героїв Крут,
Дня Героїв Небесної Сотні,
Дня народження Тараса
Шевченка,
Дня Європи,
Дня пам’яті жертв
політичних репресій,
Дня Конституції України,
Дня національного прапора в
столиці України – місті
Києві,
Дня Державного Прапора
України,
Дня незалежності України,
Дня пам’яті жертв Бабиного
Яру,
Дня захисника України,
Дня пам'яті жертв
голодоморів,
Дня Гідності та Свободи,
Дня місцевого
самоврядування,
Дня сусіда
та в разі потреби (за окремим
дорученням керівництва
держави та міста)
здійснювати організаційне
забезпечення інших
тематичних заходів

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
державних,
міських свят та
знаменних дат,
а саме:
22.01.2021 Дня Соборності
України,
29.01.2021 Дня пам’яті
Героїв Крут,
20.02.2021 Дня Героїв
Небесної Сотні,
09.03.2021 - 207
річниця від дня
народження
Тараса
Шевченка,
16.05.2021 –
Дня пам’яті
жертв
політичних
репресій;
16.05.2021 –
Дня Європи;
28.06.2021 –
Дня
Конституції
України;
15.05.2021 –
Дня сусіда
(зокрема, на
території
діяльності 5
ОСН (комітети:
«Нова
Дарниця-3»,
«Совки»,
«Пирогів»,

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
«Лісовий» та
«Жуляни»)
проведено
святковий захід
за участі понад
500 осіб);
23.08.2021 –
Дня
Державного
Прапора
України;
24.08.2021 –
Дня
незалежності
України;
29.08.2021 –
Дня пам’яті
жертв Бабиного
Яру;
14.10.2021 День захисника
України;
21.11.2021 День Гідності
та Свободи;
25.11.2021 Міжнародний
день боротьби
за ліквідацію
насильства над
жінками;
27.11.2021 –
День пам’яті
жертв
голодоморів;
07.12.2021 та
16.12.2021 –
заходи до Дня
місцевого

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
Самоврядуван
ня (зокрема,
проведено
тематичний
захід «День
місцевого
самоврядуван
ня» з
врученням
відзнак кращим
ОСН за
підсумками
діяльності у
2021 році).
Проведення
всіх заходів,
визначених
Програмою,
було
забезпечено
протягом
2021 року у
встановлені
терміни.

1.5.2. Проведення
урочистостей з нагоди
відзначення 100-річчя подій
Української революції
1917-1921 років

2021

20,0

0,0

20,0

0,0

19,0

0,0

19,0

0,0

Виконано

Заходи з нагоди
100-річчя
Другого
зимового
походу Армії
УНР у рамках
відзначення
100-річчя подій
Української
революції
1917-1921 років
було
організовано та
проведено

Найменування
заходу

1.5.3. Сприяння реалізації
Всеукраїнського
науково-просвітницького,
історико-краєзнавчого
проєкту «Місця пам’яті
Української революції
1917-1921 років» , в тому
числі видання інформаційних
матеріалів проєкту (500
прим.)

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

2020,
2021,
2022

200,0

0,0

200,0

0,0

149,5

0,0

149,5

0,0

Виконано

Департаментом
суспільних
комунікацій
12.11.2021.
Протягом
звітного
періоду тривав
збір пропозицій
та зауважень до
пілотної версії
проєкту «Місця
пам’яті
Української
революції
1917-1921
років», який
стосується
місць пам’яті
Української
революції
1917-1921 років
у столиці
України
в м. Києві, від
членів
Київської
міської
науково-редакц
ійної групи.
22.12.2021
відбулась
презентація
підсумків та
матеріалів
щодо реалізації
проєкту «Місця
пам’яті
Української
революції

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
1917-1921
років».

1.5.4. Забезпечення
діяльності Комісії з питань
найменувань та комісії з
питань встановлення
пам'ятних знаків в місті Києві

2020,
2021,
2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виконано

09.02.2021,
06.04.2021,
01.07.2021,
11.11.2021
організаційно
забезпечено
проведення
засідань комісії
з питань
встановлення
пам'ятних
знаків
в м. Києві. За
результатами
було
розглянуто 31
пропозицію
щодо
встановлення
меморіальних
дошок та
пам’ятних
знаків.
Підтримано
встановлення
24
меморіальних
дошок та 4
пам’ятних
знаків.
03.06.2021,
06.10.2021
організаційно
забезпечено
проведення
засідання

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
Комісії з
питань
найменувань.
На засіданнях
було
розглянуто 37
питань
найменування
(перейменуван
ня) об’єктів
міського
підпорядкуван
ня. За
результатами
розгляду члени
Комісії
рекомендували
Київському
міському голові
подати до
Київської
міської ради
пропозиції
щодо:
найменування
безіменного
проїзду та 2-х
площ;
присвоєння
скверу імені
В. Сліпака;
перейменуван
ня 11 вулиць та
провулків, а
також
присвоєння
дитячій школі
мистецтв № 5
Оболонського
району імені

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
видатного
українського
хормейстера Л.
Венедиктова,
присвоєння
школі № 29
І-ІІІ ступенів
Оболонського
району
м. Києва імені
видатного
полководця,
військового
діяча,
останнього
кошового
отамана
Запорізької Січі
П.
Калнишевсько
го.

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

2 190,0

0,0

2 190,0

0,0

2 116,0

0,0

2 116,0

0,0

0,0

0,0

Завдання: 1.6.Координація діяльності органів самоорганіза-ції населення та сприяння у реалізації ними власних повноважень

1.6.1.Забезпечення
координації діяльності
органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування з
органами самоорганізації
населення та здійснення
контролю за дотриманням
ними вимог законодавства

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської

2020,
2021,
2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виконано

Протягом
звітного
періоду
Департаментом
суспільних
комунікацій, з
метою
забезпечення

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
міської
державної
адміністрації)

контролю за
дотриманням
вимог
законодавства
органами
самоорганізації
населення (далі
– ОСН) під час
виконання
ними власних
повноважень,
проведено 42
виїзні наради
на території
діяльності
ОСН, зокрема,
комітетів
мікрорайонів:
«Лісовий – 4»,
«Теремки – 1»,
«Куренівка»,
«Новопечерськ
ий», «Жуляни»,
«Олімпійський
», «Нова
Дарниця-2»,
«Дачі
Караваєві» та
БК «Казка
Феофанії»,
«Арсенал -5»,
«Проспект
Лісовий, 10» та
інших.
З метою
сприяння
виконанню
власних
повноважень

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
ОСН у грудні
2021 року
організовано та
проведено 8
виїзних заходів,
на яких
підіймались
актуальні
питання
діяльності ОСН
та їх участь у
ГБ. Крім того,
задля
налагодження
ефективної
комунікації
ОСН з
органами
виконавчої
влади та
місцевого
самоврядуванн
я міста, у
співпраці з
представникам
и активних
ОСН, протягом
року проведено
ряд
позапланових
заходів за
участю як
представників
комітетів, так і
представників
міської влади, а
саме:
«Київський
забіг

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
самоорганізації
2021»;
велопробіг
«Самоорганізов
ана
веломандрівка»
; «Літературний
вечір».

1.6.2. Забезпечення
проведення міського
конкурсу проєктів та програм
розвитку місцевого
самоврядування

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

2020,
2021,
2022

4 000,0

0,0

4 000,0

0,0

3 952,8

0,0

3 952,8

0,0

Виконано

1.6.3. Вивчення практики
роботи органів
самоорганізації населення,
надання допомоги при

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого

2020,
2021,
2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виконано

У червні –
серпні 2021
року проведено
міський
конкурс
проєктів та
програм
розвитку
місцевого
самоврядуван
ня,
переможцями
якого обрано 35
проєктів з 51
поданого, які
протягом
жовтня-грудня
2021 року
успішно
реалізовані на
загальну суму
3955,1 тис. грн,
що становить
99% від
запланованого
фінансування.
Протягом 2021
року
організовано та
проведено 12

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

делегуванні Київською
міською радою частини своїх
повноважень, фінансів і
майна органам
самоорганізації населення

органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

1.6.4. Забезпечення
здійснення фінансової
підтримки діяльності органів
самоорганізації населення
міста Києва

Департамент
2020,
суспільних
2021,
комунікацій
2022
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації),

робочих нарад з
представника
ми ОСН, за
участі
представників
постійної
комісії
Київської
міської ради з
питань
місцевого
самоврядуванн
я, регіональних
та міжнародних
зав’язків. На
нарадах,
зокрема,
обговорювалис
ь питання
перспектив
розвитку ОСН,
у тому числі,
шляхом
надання ОСН
додаткових
(делегованих)
повноважень та
участь у ГБ.
39 146,9

0,0

39 146,9

0,0

31 250,7

0,0

31 250,7

0,0

Виконано

Відповідно до
поданих заяв і
фінансово-кошт
орисної
документації
протягом 2021
року фінансову
підтримку за
рахунок коштів
місцевого
бюджету

Найменування
заходу

1.6.5.Забезпечення
фінансування органів
самоорганізації населення
для здійснення капітальних
видатків

1.6.6. Організаційне
забезпечення візитів
керівників органів
самоорганізації населення по
Україні для участі у заходах,
пов'язаних з питаннями
діяльності органів

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
Департамент
фінансів
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)
Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради

отримали 116
ОСН на суму
35 203,5 тис.
грн, що
становить 90 %
від
запланованого.

2020,
2021,
2022

550,0

0,0

550,0

0,0

540,0

0,0

540,0

0,0

Виконано

За звітній
період
організаційно
забезпечено
покращення
матеріально-тех
нічної бази 20
ОСН. З метою
ефективного
виконання
власних
повноважень
придбано
оргтехніку на
суму 540,00
тис. грн для
комітетів, які
першочергово її
потребували,
що становить
98 % від
запланованого.

2020,
2021,
2022

200,0

0,0

200,0

0,0

194,0

0,0

194,0

0,0

Виконано

Організовано та
проведено у
червні 2021
року виїзний
захід навчально-прак
тичний курс

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу
тому
числі:
за
джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
Причини
про
нання
заходу
виконання невиконання
державдержавУсього
(план/ Усього
бюджет
інші
бюджет
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет

самоорганізації населення,
розвитку місцевого
самоврядування

(Київської
міської
державної
адміністрації)

1.6.7. Розробка
інформаційно-методичних
матеріалів для органів
самоорганізації населення
щодо ефективного виконання
власних повноважень

Департамент
суспільних
комунікацій
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

«Органи
самоорганізації
населення:
досвід
виконання
повноважень в
м. Одеса», під
час якого
розглянуто
низку питань
про діяльність
ОСН та
забезпечено
обмін досвідом
серед ОСН на
суму 194,00 тис
грн, що
становить 97 %
від
запланованого.
2020,
2021,
2022

450,0

0,0

450,0

0,0

435,0

0,0

435,0

0,0

Виконано

Розроблено 3
інформаційнометодичних
посібники для
ОСН міста
Києва: - «Як
організована
«ВЛАДА» в
столиці:
довідник для
органів
самоорганізації
населення міста
Києва»; «Новації
законодавства у
сфері ЖКГ:
посібник до дій
для ОСН»; -

Найменування
заходу

Обсяги фінансування на 2021 рік, (тис.
Фактичні обсяги фінансування,
Термін
грн.)
за звітний період (тис. грн)
Інформація
викоу тому числі: за джерелами:
у тому числі: за джерелами:
Виконавці
про
Причини
нання
заходу
виконання невиконання
Усього держав- бюджет
(план/ Усього держав- бюджет
інші
інші
заходу
ний
ний
факт)
м.Києва джерела
м.Києва джерела
бюджет
бюджет
«Глобус
діловодства
ОСН
практичний
порадник з
підготовки
основної
документації
щодо органів
самоорганізації
населення міста
Києва» на суму
435,0 тис. грн,
що становить
97 % від
запланованого.

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

44 346,9

0,0

44 346,9

0,0

36 372,5

0,0

36 372,5

0,0

58 825,5

0,0

58 825,5

0,0

50 643,9

0,0

50 643,9

0,0

3. Аналіз виконання за видатками в цілому
Заплановані бюджетні асигнування
на 2021 рік з урахуванням змін

тис.грн

Проведені видатки за звітний період

Відхилення

усього

загальний фонд

спеціальний
фонд

усього

загальний фонд

спеціальний
фонд

усього

загальний фонд

спеціальний
фонд

54 831,5

54 281,5

550,0

50 643,9

50 103,9

540,0

4 187,6

4 177,6

10,0

Відповідальні виконавці: Окрушко Т. О., Петрова Н. П., Демиденко Д. М., Шибанов Я. М., Степанченко Н. А.

Звіт про виконання результативних показників
Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 – 2022 рр.»
' рік
за 2021

Назва заходу

1.
Напрями діяльності,
завдання та заходи Програми за
розділом
«Сприяння розвитку
громадянського суспільства у
місті Києві на 2020-2022 роки»

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

Показники витрат Обсяг фінансування
заходів

тис. грн

11128,60

10869,87

-258,73

Виконано. Відхилення фактичного
значення від планового виникло за
рахунок економії, пов’язаної із
закупівлею послуг через торговельний
майданчик платформи Prozorro.

Показники витрат Обсяг фінансової
підтримки
проєктів-переможців
міського конкурсу
проєктів та програм
розвитку місцевого
самоврядування
Показники
Кількість запланованих
продукту
заходів
Показники
Кількість переможців
продукту
конкурсу «Громадська
перспектива: прозора
влада та активна
громада»
Показники
Середня вартість одного
ефективності
заходу

тис. грн

4000,00

3952,00

-48,00

Виконано. Відхилення фактичного
значення від планового виникло за
рахунок економії, пов’язаної із
закупівлею послуг через торговельний
майданчик платформи Prozorro.

од.

414

414

0

од.

21

23

2

тис. грн

26,88

26,26

-0,62

тис. грн

190,48

175,24

-15,24

Показники
ефективності

Середні витрати на
фінансування одного
проєкту переможців
конкурсу «Громадська
перспектива: прозора
влада та активна

Виконано. Відхилення фактичного
значення від планового виникло за
рахунок економії, пов’язаної із
закупівлею послуг через торговельний
майданчик платформи Prozorro.
Витрати зменшено за рахунок
економії, пов’язаної із закупівлею
послуг через торговельний майданчик
платформи Prozorro.

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

громада»
Показники якості Динаміка кількості
%
104,02
104,02
0,00
проведених заходів
порівняно з базовим
(2020) роком
Показники якості Динаміка кількості
%
116,67
127,78
11,11
переможців конкурсу
«Громадська
перспектива: прозора
влада та активна
громада» порівняно з
базовим (2020) роком
1.
Напрями діяльності, завдання та заходи Програми за розділом
«Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2022 роки»
Завдання 1.2. Формування та реалізація державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства за участю громадськості, інститутів громадянсько-го суспільства,
Координацій-ної ради та Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)для забезпечення підтримки стратегічних цілей
розвитку Києва - 2025, ключових пріоритетів розвитку та завдань Стратегії

1.2.3. Проведення міського
конкурсу проектів «Громадська
перспектива: прозора влада та
активна громада» за участю
інститутів громадянського
суспільства ( організаційне
забезпечення діяльності робочої
групи)

Показники витрат Обсяг фінансування
проєктів переможців
конкурсу «Громадська
перспектива: прозора
влада та активна
громада»

тис. грн

4052,50

4030,51

-21,99

Виконано. Відхилення фактичного
значення від планового виникло за
рахунок економії, пов’язаної із
закупівлею послуг через торговельний
майданчик платформи Prozorro.

Показники витрат Обсяг фінансової
підтримки органів
самоорганізації
населення міста Києва
(фінансова підтримка
діяльності ОСН)

тис. грн

39146,90

31250,70

-7896,20

Економія коштів стала можливою у
зв’язку із тенденцією до зменшення
кількості створення ОСН та
відповідних звернень за фінансовою
підтримкою.

Показники витрат Зміцнення

тис. грн

550,00

540,00

-10,00

1. За рахунок економії, пов’язаної із

Напрям 1.
Напрями діяльності, завдання та заходи Програми за розділом
«Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2022 роки»
1.6.Координація діяльності
органів самоорганіза-ції
населення та сприяння у
реалізації ними власних
повноважень

Назва заходу

Група
результативних
показників

Показники
продукту

Показники
продукту

Показники
продукту

Показники
ефективності

Показники
ефективності

Показники
ефективності

Назва
результативного
показника
матеріально-технічної
бази ОСН (капітальні
видатки)
Кількість переможців
міського конкурсу
проєктів та програм
розвитку місцевого
самоврядування
Кількість органів
самоорганізації
населення міста Києва,
які передбачають
фінансову підтримку з
місцевого бюджету
Кількість органів
самоорганізації
населення міста Києва,
які передбачають
фінансову підтримку з
місцевого бюджету для
зміцнення
матеріально-технічної
бази ОСН
Середні витрати на
фінансування одного
органу самоорганізації
населення міста Києва
Середні витрати на
фінансування одного
проєкту-переможця
міського конкурсу
проєктів та програм
розвитку місцевого
самоврядування
Середні витрати на
фінансування одного
органу самоорганізації
населення міста Києва,
який передбачає

Значення показника
Одиниця
виміру

план

факт

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

Причини невиконання

закупівлею послуг через Prozorro.

од.

33

35

2

од.

147

116

-31

од.

27

20

-7

тис. грн

266,31

269,40

3,09

тис. грн

190,48

112,90

-77,58

тис. грн

20,37

27,00

6,63

Фінансова підтримка з місцевого
бюджету надається за відповідною
заявою про її отримання та за
поданням кошторисної документації
на рік. У 2021 році з відповідними
заявами звернулось 116 ОСН.
За фінансовою підтримкою з місцевого
бюджету для зміцнення
матеріально-технічної бази ОСН у
2021 році звернулось 20 ОСН.
Відхилення фактичного значення від
планового зумовлено здорожченням
оргтехніки.

Витрати зменшено за рахунок
економії, пов’язаної із закупівлею
послуг через торговельний майданчик
платформи Prozorro.

Назва заходу

Група
результативних
показників

Назва
результативного
показника

фінансову підтримку з
місцевого бюджету для
зміцнення
матеріально-технічної
бази ОСН
Показники якості Динаміка кількості
органів самоорганізації
населення міста Києва,
які передбачають
фінансову підтримку з
місцевого бюджету
порівняно з базовим
(2020) роком
Показники якості Динаміка кількості
переможців міського
конкурсу проєктів та
програм розвитку
місцевого
самоврядування
порівняно з базовим
(2020) роком
Показники якості Динаміка кількості
органів самоорганізації
населення міста Києва,
які передбачають
фінансову підтримку з
місцевого бюджету для
зміцнення
матеріально-технічної
бази ОСН порівняно з
базовим (2020) роком

Значення показника
Одиниця
виміру

Відхилення
фактичного
значення від
планового
(«+» або «-»)

план

факт

%

109,70

86,57

-23,13

%

110,00

113,33

3,33

%

108,00

80,00

-28,00

Кількість виконаних результативних показників – 20
Кількість невиконаних результативних показників – 0
Відсоток виконання результативних показників – 100,00
Відповідальні виконавці: Окрушко Т. О., Петрова Н. П., Демиденко Д. М., Шибанов Я. М., Степанченко Н. А.

Причини невиконання

Економія витрат виникла у зв’язку з
тим, що за фінансовою підтримкою
звернулась менша кількість ОСН.

1. Економія витрат виникла у зв’язку з
тим, що за фінансовою підтримкою
звернулась менша кількість ОСН.

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2021 рік
Назва програми: Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020 – 2022 рр.»
'
Значення індикатора
Відхилення
програми
фактичного
Одиниця
Причини недосягнення
Назва індикатора програми
значення від
виміру
індикаторів програми
планового
план
факт
(«+» або «-»)
Схвалення діяльності Київського міського голови
%
(за результатами соціологічного опитування)
«схвалюю»
Схвалення діяльності виконавчого органу Київської
%
міської ради (Київської міської державної
«схвалюю»
адміністрації)
(за результатами соціологічного опитування)
Схвалення діяльності виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації
Кількість досягнутих індикаторів програми - 2
Кількість недосягнутих індикаторів програми - 0
Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100,00

>50

53,00

+3,00

Індикатор досягнуто

>50

50,64

+0,64

Індикатор досягнуто

Відповідальний виконавець:
Степанченко Н. А., головний спеціаліст відділу комунікації з громадськістю та міжнародного співробітництва управління з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства
у м. Києві на 2020 – 2022 рр.»
назва міської цільової програми

за 2021 рік
1.

Всього
26

Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.
Виконаних
Невиконаних
26
0
1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

Відсоток виконаних
заходів, %
100,00

1.1.1. Проведення:
щорічного Київського Форуму організацій громадянського суспільства;
районних Форумів організацій громадянського суспільства
1.1.2. Проведення ярмарку проєктів громадських організацій «ТОП-100» та відбору успішних
практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення
1.2.3. Проведення міського конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора влада та
активна громада» за участю інститутів громадянського суспільства ( організаційне забезпечення
діяльності робочої групи)
1.5.1. Проведення загальноміських офіційних заходів з нагоди державних, міських свят та
знаменних дат, а саме:
Дня Соборності України,
Дня пам’яті Героїв Крут,
Дня Героїв Небесної Сотні,
Дня народження Тараса Шевченка,
Дня Європи,
Дня пам’яті жертв політичних репресій,
Дня Конституції України,
Дня національного прапора в столиці України – місті Києві,
Дня Державного Прапора України,
Дня незалежності України,
Дня пам’яті жертв Бабиного Яру,
Дня захисника України,
Дня пам'яті жертв голодоморів,
Дня Гідності та Свободи,
Дня місцевого самоврядування,
Дня сусіда.

1.6.2. Забезпечення проведення міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого
самоврядування
1.6.4. Забезпечення здійснення фінансової підтримки діяльності органів самоорганізації населення
міста Києва

2.
Оцінка ефективності виконання програми
Результативні показники
Індикатори програми
Кількість результативних
Кількість індикаторів
Відсоток
Відсоток
показників, од.
програми,
од.
досягнутих,
виконаних,
%
%
Всього
Виконано Невиконано
Всього
Досягнуто Недосягнуто
20
20
0
100
2
2
0
100
3.
Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому
Завдання, визначені міською цільовою програмою "Сприяння розвитку громадянського суспільства
у м. Києві на 2020 - 2022 рр." на 2021 рік, виконані у повному обсязі.

Відповідальні виконавці:
Окрушко Т. О., Петрова Н. П., Демиденко Д. М., Шибанов Я. М., Степанченко Н. А.

