


КИЇВ  У і

Завдання проекту:
Інформування громадськості Києва

про головні події суспільно-«КИЇВ.org» Успішно започаткувало
свою роботу як видавництво

друкованого видання «КИЇВ.org»

про головні події суспільно
політичного життя, висвітлення клю
чових рішень органів влади та їх бе
зпосередній вплив на позитивні зрур д ру

шення у соціально-
економічному розвитку міста. Ґрунт

уючись на 
На сьогоднішній день «КИЇВ.org» -
успішне та авторитетне видання яке на

ї і принципах відкритості та прозорост
і

своїх сторінках, гарячими темами
висвітлює діяльність місцевої і
державної влади, інформує про
співпрацю з громадськістю.

Знайти в інтернеті сторінку можна за
адресою https://kyiv-org.com.ua/2



Останній номер друкованого Останній номер друкованого 
засобу масової інформації газети 

«КИЇВ org»«КИЇВ.org»
Проект «КИЇВ.org»- зразок

партнерства: громада та міськапартнерства: громада та міська
влада разом об”єднали зусилля

задля однієї мети!
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Громади можуть бути успішними лише вГромади можуть бути успішними лише в 
тісному взаєморозумінні та праці в одному 
напрямку з Державою та посадовцями

ПАРТНЕРИ НАШОГО ПРОЕКТУ
 Громадська рада при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київській міськійКиївської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації)-----------

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

 Київська міська державна адміністрація Київська міська державна адміністрація
 Волонтери7



Які теми висвітлює інформаційний порталЯкі теми висвітлює інформаційний портал 
проект «КИЇВ.org»

1. Новини Києва по районам: Дарницького, Деснянського, 
Дніпровського, Голосіївського, Оболонського, Печерського, 
Подільського, Святошинського, Солом’янського та 
Шевченківського.

2. На сторінках інтернет-видання висвітлюються найгарячіші
теми суспільства.

3. Портал висвітлює роботу державної влади та місцевих органів, 
повідомляє точку зору та думки посадовців про сучасний стан 
економіки. 

текст

4. Все про Київ та киян: гарні місця, важливі події, знакові дати.8



Доступ до створеного ресурсу, задля безпеки, в 
мережі Інтернет знаходиться на трьох доменах за адресою:  

www.київ.org, www.київ.org.ua, www.kyiv-org.com.uag, g , y g

«Проект «КИЇВ.org». –
Впровадження та підтримка в Україні

е-урядування та е-демократії. 
Інформаційно-аналітичне Інтернет-видання «КИЇВ.org», 
фейсбук-сторінка «КИЇВ.org», друковане видання, газета 

Ї«КИЇВ.org» (інформування про співпрацю з громадськістю)9



Створений
ресурс –
реалізація
потреб 

суспільства в 
отриманні

інформації про 
діяльність
громадських

і ійорганізацій та 
органів влади.

























Основні напрямки діяльнстіОсновні напрямки діяльнсті
проєкту

«КИЇВ.org», як інструмент “е-демократії”, та як один із
пріоритетних напрямків державної політики, інформує
громадськість Києва про діяльність громадської ради при КМДА тар р р р р Д
громадських рад при районних державних адміністраціях міста,
про головні події суспільно-політичного життя, їх безпосередній
вплив на позитивні (або негативні) зрушення у соціально-
економічному розвитку міста, сприяє публічним дебатам,
намагається удосконалювати доступ та комунікацію з
чиновниками та політиками.
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ПРОЄКТ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ДІЇПРОЄКТ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ДІЇ
ОСТАННІ НОВИНИ, 

МАТЕРІАЛИ,АНАЛІТИКА.

В результаті виконаної роботи
1 Забезпечено безперебійну роботу веб-1.Забезпечено безперебійну роботу веб-
порталу його належне фукціонування та 
діяльність видання інформаційно-аналітичногоф р
освітнього центру «КИЇВ.org»(сайту)
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2 З б б ф й2 Забезпечено роботу з формування й
подання інформаційних образів
актуальності сайту Інтегровано веб-актуальності сайту. Інтегровано веб
платформу з соціальними мережами, з
можливістю додавання інформації
відвідувачем на свою сторінку соц.
мережі.
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ЇРозширено набір розділів «КИЇВ.org» з можливістю доступу до них з
мобільних пристроїв.
Розроблено функціонал сайту для незареєстрованих користувачів, а

б б йсаме зроблено доступним контент, щоб незареєстрований
користувач мав можливість коментувати статті. Також установлено
спеціальне програмне забезпечення з метою фільтрування
повідомлень користувачів які містять завідомо рекламнуповідомлень користувачів, які містять завідомо рекламну
інформацію. Розроблено розділ «Звернення громадян до державних
структур». Розроблено особистий кабінет користувача, який стає
доступним після авторизації користувача

25
доступним після авторизації користувача



АНАЛІТИКААНАЛІТИКА
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АНАЛІТИКААНАЛІТИКА
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АНАЛІТИКААНАЛІТИКА
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В пошуковій системі Гугл наш сайт на першому місці.
Контекста реклама нашого сайту продемонстрована користувачам, 
які використовують мережу Інтернет для пошуку інформації про 

послуги та інтереси
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Контекстна реклама нашого порталу, (текстові
оголошення)постійно рекламуються на веб-сторінках інтернету.
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Контекстна реклама Звіт по веб - сторінкам, на яких проходила 
наша контекстна реклама
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Контекстна реклама нашого порталу. Звіт по веб - сторінкам, на 
яких проходила наша контекстна реклама
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Контекстна реклама нашого порталу
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Контекстна реклама нашого порталу
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Про наш проект пишуть в р р у
мережі
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Про наш проект пишуть в р р у
мережі
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Про наш проект пишуть в р р у
мережі
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Про наш проект пишуть в р р у
мережі
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Про наш проект пишуть в р р у
мережі
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Про наш проект пишуть в р р у
мережі
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РРозумне зростання

Реалізація проекту вивела нас на нову ідею.
Громади можуть бути успішними лише в тісномур у у у у
взаєморозумінні та праці в одному напрямку з
Державою та посадовцями. А це можливо лише при

і ф ій іналагодженому інформаційно-комунікативному
забезпеченні.
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«КИЇВ.org» це інноваційний та g ц ц
комплексний проєкт .

Великі перемоги, це сукупність маленьких- досягнемо їх разом.

Адреса:Телефон   +380931422497
З питань розміщення
і ф ії  іАдреса:

Київ, вулиця Глибочицька, 13
Телефон   +380931422497 інформації у інтернет-

виданні:+38093142249742


