
ІНФОРМАЦІЙНІІНФОРМАЦІЙНІ КАМПАНІЇКАМПАНІЇ ЗАЗА ПІДТРИМКИПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНИХКОМУНАЛЬНИХ ТАТА
ІНШИХІНШИХ ЗМІЗМІ

 Київ читає;
 Київ комфортний
 100‐річчя Української революції
1917‒1921 років;

 Україна – НАТО;
 Україна ‒ ЄС: сила можливостей;
 Київ європейський;
 Київ україномовний‐2020;
 Безпека життя;
 Київ приймає Лігу чемпіонів УЄФА;
 Громадський

бюджет;
 Київ заговорить

англійською;
 Медична реформа
 Нові імена

у вулицяхКиєва



КОМУНІКАЦІЙНАКОМУНІКАЦІЙНА КАМПАНІЯКАМПАНІЯ

«Київ: відновлюємо ідентичність»
 22 короткометражні фільми про героїв, чиї
імена увічнені у назвах столичних вулиць
Києва;

 Соціальні ролики «Кияни говорять
українською»;

 Настільний календар до 100‐річчя
проголошення Соборності України «2019. 
Соборна. Вільна. Неподільна»

 Інформаційні буклети «Перейменовані
вулиці Києва» для кожного району
(загальний тираж 10000 шт.);

 Тематичні постери з роз’ясненням
положень рішення Київради про мовну
політику: всеукраїнський тижневик
«Телегід» (загальний тираж ‒ 323 тис. 
прим., по Києву ‒ 105 тис. прим.) та журнал
«Країна» (загальний тираж – 65 400 тис. 
прим.);

 Соціальні ролики: «Модна мова», «Кияни
спілкуються українською», «Жити в Києві ‒
це…».



КОМУНІКАЦІЙНАКОМУНІКАЦІЙНА КАМПАНІЯКАМПАНІЯ

«Обери сімейного лікаря та підпиши декларацію»
 Тематичні постери: «Ти вже підписав декларацію з лікарем?» (газета

«Телекур’єр», загальний тираж 97 тис. прим.), «Безоплатні послуги тим, 
кто підписав декларацію з лікарем» (всеукраїнський тижневик
«Телегід», загальний тираж ‒ 323 тис. прим., по Києву ‒ 105 тис. прим. 
та газета «Програма ТВ», загальний тираж 415 тис. прим., по Києву –
157 тис. прим.);

 Соціальні відеоролики, виготовлені телеканалом «Київ», ‒
«Профілактика інфарктів та інсультів», «Імунопрофілактика», 
«Профілактика грипу та ГРВІ» ;

 Прямоефірні проекти на ТК «Київ» ‒ тричі на тиждень «Поради лікаря», 
а також обговорення теми медичної реформи у телепрограмі «День у
мегаполісі».



PROZORROPROZORRO

Інформаційно‐просвітницька кампанія Громадський бюджет 993,0 тис. грн
Проведення прес‐конференцій, брифінгів, презентацій, «круглих столів», онлайн‐

конференцій в ІА Укрінформ
199,5 тис. грн

Моніторинг засобів масової інформації 173,8 тис. грн
Поширення матеріалів інформаційного/ роз’яснювального характеру про

підготовку Києва до фіналу ЛЧ УЄФА в ефірі ФМ ‐ радіостанцій
198,9 тис. грн

Поширення інформаційних матеріалів/промо‐роликів («Спілкуйся українською!», 
«Київ комфортне місто» соціально‐освітнього характеру в ефірі радіостанцій

324,9 тис. грн

Виготовлення 12 просвітницьких телепрограм про героїв та видатних киян, чиї
імена увічнено у назвах столичних вулиць

301,6 тис. грн

Книговидання, підтримка творчих спілок, столичних авторів, поширення суспільно‐
важливої інформації – 20 книг тиражем 6,0 тис прим.

904,9 тис. грн

Поліграфічна продукція на підтримку інформаційних кампаній (поліграфія) 364,0 тис. грн
Проведення аудиту інформаційних та комунікаційних ресурсів для забезпечення

діалогу «влада‐громадськість»
193,0 тис. грн

Розміщення суспільно важливої інформації та інформаційних матеріалів у
популярних загальноукраїнських друкованих ЗМІ

198,9 тис. грн

Дослідження комунікаційної активності КМДА у рейтингових цифрових та
друкованих медіа

175,9 тис. грн

Проведення серії навчальних заходів для фахівців комунікаційного напрямку
КМДА

194,5 тис. грн

Виготовлення анімаційного відеоролика на антикорупційну тематику 156,3 тис. грн

4379,5 тис. грн



ПІДВИЩЕННЯПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇКОМУНІКАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІСПРОМОЖНОСТІ

Тренінги для учасників вищого рівня:
•Сучасна практика стратегічних комунікацій у державних організаціях ( Тренер: Сью
Волстенхолм)
•Медіа тренінг: як доносити ключові повідомлення в інтерв’ю для ЗМІ (Тренери: Іветта
Делікатна, Олена Лобова)

Тренінги для учасників середнього рівня:
• Навіщо потрібна комунікаційна стратегія? Ситуаційний аналіз.
• Планування стратегії: комунікаційне завдання, повідомлення, креативні ідеї.
• Планування комунікаційного міксу. Медіа ринок України.
• Специфіка роботи із діджитал каналами.
• Створення ПР текстів.
• Кризовий ПР.
• Планування ресурсів. Оцінка ефективності та вимір результатів.
• Практикум по фіналізації проекту.

Семінари для учасників базового рівня:
•Роль комунікацій для організації.
•Що можна робити не маючи грошей та команди.
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ПУБЛІЧНІПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇКОМУНІКАЦІЇ

 14 публічних заходів (24,5 год.) ‒ «круглі столи», публічні презентації, експертні
обговорення, дискусії , координаційні ради.

Результат:
‐ забезпечено експертне обговорення пріоритетних напрямків державної
інформаційної політики, роз'яснення рішень КМР,  підтримку комунікаційних
кампаній;
‐ розроблено проект МЦП із запровадження європейських практик публічних
комунікацій «Комплексна міська цільова програма на 2019 – 2021 роки «Про
розвиток інформаційної та комунікативної сфери м. Києва».

 Розроблено проект Статуту, Положення КП «Центр публічної комунікації та
інформації».



МЕДМЕДІАІАКОМУНІКАЦІЇКОМУНІКАЦІЇ

 Брифінги, прес‐конференції:
 Ліга чемпіонів УЄФА: підготовка й організація, передача кубка ЛЧ, 

організація дорожнього руху під час проведення фіналу
 «Ліга Чемпіонів УЄФА: що Київ готує для киян і гостей столиці ‐ основні

локації, активності та логістика»
 «Підсумки проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 у м. 

Києві»
 Старт Громадського бюджету‐3 у Києві: новації та інформаційна кампанія
 «Коронація слова» трансформується у найграндіозніший літературний

проект країни
 «Зроблено в Києві»: відкриття виставки‐презентації промислової продукції

київських виробників
 «Громадський бюджет столиці: на голосуванні понад 900 проектів»
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МЕДМЕДІАІАКОМУНІКАЦІЇКОМУНІКАЦІЇ

• Круглі столи
•Кращі практики Громадського бюджету столиці
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МЕДМЕДІАІАКОМУНІКАЦІЇКОМУНІКАЦІЇ

• Публічні презентації
• Результатів соціологічного дослідження «Індекс підтримки
євроатлантичної інтеграції: зміна у настроях киян»
• Інформаційно‐просвітницької кампанії на підтримку Громадського
бюджету міста Києва
• Комунікаційних проектів до 27‐ї річниці Дня незалежності України
• Шляхи запровадження європейських практик комунікації «влада –
громадськість»
• Комунікаційні зусилля та інформаційні ресурси Київської міської
державної адміністрації
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ПУБЛІЧНІПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇКОМУНІКАЦІЇ

 Фотовиставка «Київ комфортний, Київ європейський» (32 фото)



РОЗРОБКАРОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇКОНЦЕПЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇКОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇСТРАТЕГІЇ ММ. . 
КИЄВАКИЄВА

Стратегічні дослідження:
 Аудит та систематизація інформаційно‐комунікаційних ресурсів, 

створених органами державної влади та місцевого самоврядування
задля ефективної реалізації цілей Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року, зокрема формування дієвої комунікативної стратегії та
розбудови спроможностей КМДА ефективно взаємодіяти з
ключовими цільовими аудиторіями міста, сприяти формуванню
довіри громадян до діяльності органів виконавчої влади, залучати
громадян до процесу прийняття рішень.

 Визначення рівня обізнаності киян про діяльність міської влади, 
пріоритетні напрями роботи КМДА з реалізації міських політик, 
кількості та якості присутності в інформаційному полі для
розроблення концепції Комунікативної стратегії міста Києва
відповідно пріоритетних цілей та завдання Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року із налагодження комунікації «влада –
громадськість».

 Публічна презентація досліджень.



ЩОТИЖНЕВИЙЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТ НОВИННОВИН

Запровадження практики розсилки електронних
дайджестів за підсумками тижня:

Роз’яснення суті міських політик
Інфографіки
Актуальні події
Кризові комунікації
Анонси подій
Актуальні коментарі

Станом на 29.11.2018 збільшено
адресну розсилку дайджесту
до 1022 адрес. 
ЦА: працівники Департаменту
суспільних комунікацій, керівники
структурних підрозділів РДА, КП, громадські
активісти, члени Видавничої ради при
Департаменті суспільних комунікацій, районні
Центри надання адміністративних послуг,
департаменти КМДА, керівники ОСНів, члени
Громадської ради при КМДА, музеї м. Києва, депутати КМР тощо.




