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6.1.2. КОНСУЛЬТАЦIЯ 

АНАЛIТИЧНА ДIЯЛЬШСТЬ 
(збiр iнформацii) 

План заходiв 

Здiйснення дослiдження громадсько"i думки 
·�

ПОСТlИНО 

- створення механiзму зворотнього зв 'язку;

- створення онлайн-сервiсу для збору пропозицiй у режимi онлайн;
. .. 

- проведения анкетувань та опитувань для розумшня громадсько1 думки

з того чи шшого питания;

- модуль публiчних консультацiй;

- створення опитувальникiв та цифрових iнструментiв;
. . . . 

- створення анал�тичних матер1ал1в дослщжень . 

Визначення прiоритетних напрямiв дiяльностi 

структурних пiдроздiлiв КМДА та створення 

календарного плану на 2020-2021 роки 

березень 

2020 року 

- визначення проблемних питань району у вiдповiдному секторi

МlСЬКОГО розвитку;

- збiр та опрацювання iнформацi"i вiд структурних пiдроздiлiв КМДА,

щодо проблемних питань, якi потребують обговорень *

* Станом на 05. 02.20 надану iнформацiю вiд структурних пiдроздiлiв аналiзуеться та розробляеться 

календарний план заходiв у рамках iнформацiйно-комунiкативних кампанiй на 2020 рiк . 

Окрiм того, завдяки наданiй iнформацii' створено план iнформацiйних кампанiй в рамках Мiськоi" цiльовоi' 

програми розвитку iнформацiйно-комунiкатиноi' сфери мiста Киева на 2020-2021 рiк (додаток 1). 

КОНСУЛЬТАТИВНА ДIЯЛЬШСТЬ 
(падания iнформацii) 

План заходiв 

Проведения консультацiй з громадськiстю постiйно 

- розробка та впровадження онлайн-консультацiй (чат-бот);

- органiзацiя та проведения просвiтницьких заходiв, конференцiй,

форумiв та семiнарiв експертiв;

- забезпечення органiзацi"i та проведения освiтнiх та iнтерактивних

заходш;

- забезпечення органiзацi"i та проведения публiчних заходiв (брифiнги,

прес-конференцi"i, засiдання за круглим столом, робочi зустрiчi, фокус-

групи).
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IНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТI 

№ 
Лютий Грудень 

2020 2021 

1. 300'000 700'000 

Iндикатори 

Середня кiлькiсть унiкальних читачiв 

сайту/місяць

2. Кiлькiсть читачiв сторiнки у Facebook 38 088 90 ООО 

3. 
Кiлькiсть уподобань сторiнки у 

35 216 80'000 
Facebook 

4. Кiлькiсть пiдписникiв у Telegram 2 510 30'000 

4. Кiлькiсть пiдписникiв у Instagram 2 903 50'000 

4. Кiлькiсть пiдписникiв у Youtube 2 ООО 10'000 

Для реалiзацiУ проекту VCENТRI самостiйно забезпечуе себе 

необхiдним обладнанням. 

Очiкувана динамiка полiпшення основних показникiв фiнансово

господарськоi дiяльностi суб'rкта господарювання 

Послуги з розробки концепцiУ розвитку iнтернет-видання 

«Вечiрнiй КиУв» передбачають залучення до концепцiУ схеми роботи як над 

виданням загалом, так i над окремими випусками чи матерiалами (плану

вання видання або о крем ого матерiалу, з 'ясуваннi чинникiв, що впливають 

на спосiб iнтерпретацiУ iнформацiУ, поданнi фактiв у виглядi, що дае змогу 

вiдрiзнити одне видання вiд iншого, сформулювати iстотнi характеристики, 

що виражають iндивiдуальнiсть конкретного медiапродукту). 

Витрати на пiдтримку неб-порталу з подальшим розглядом можливостi 

перетворенням веб- порталу «Вечiрнiй КиУв» на IA «КиУвське iнформацiйне 

агентство» щорiчно становитимуть близько 1 500,00 тисячi гривень. 

Зазначенi дiУ пiдвищать конкурентну спроможнiсть неб-порталу 

«Вечiрнiй КиУв» та сприятимуть пiдвищенню прозоростi та вiдкритостi у 

висвiтленнi роботи столичноУ влади i громади, а також принесуть доходи 

близько 25 вiдсоткiв вiд загальних по пiдприемству. 
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8. OCHOBHI ПОКАЗНИКИ ФIHAHCOBOi ДIЯЛЬНОСТI
� ПIДПРИ€МСТВА 

Прибуток вiд звичайноУ дiяльностi до оподаткування е складовою 

частиною фiнансових результатiв дiяльностi пiдприемства у плановому 

роцi i основною складовою джерел формування та надходження коштiв 

шдприемства. 

Плановий прибуток пiдприемства плануеться (тис.грн): 

2019 2020 2021 

Проект модернiзацiУ комунального пiдприемства мае хорошi показники 

рентабельностi та стабiльностi. 

Завдяки реалiзацiУ проекту може бути створено 1 О нових робочих мiсць. 

Податковi надходження бюджетiв рiзних рiвнiв вiд роботи пiдприемства 

протягом 2020-2021 рокiв можуть сягати понад 700,0 тисяч гривень 

(ПДВ та податок на прибуток), близько 5 млн. грн. (€СВ, податок з доходiв 

фiзичних осiб та вiйськовий збiр ). 

Уся дiяльнiсть пiдприемства спрямовуеться на те, щоб забезпечити 

зростання прибутку, або принаймнi стабiлiзацiю його на певному рiвнi. 

Зведення показникiв по програмах 

Стаття на рiк 

Мiська цiльова програма розвитку iнформацiйно-
27 760 200 

комунiкативно'i сфери мiста Киева 

Мiська цiльова програма «Сприяння розвитку громадянського 

сусшльства 6 950 ООО 

у м. Киевi" 

Додатково на капiтальнi трансферти 3 425 800 

Всього витрат 38 136 ООО 

Детальнiше див. Додаток 4 

35 









Додаток1 

ІНФОРМАЦІЙНІ КАМПАНІЇ 

в рамках  

Міської цільової програми розвитку  інформаційно-комунікаційної 

сфери міста Києва на 2019-2020 рік 

№ Назва інформаційної кампанії Інструменти 
1 Інформаційно-просвітницька кампанія 

«Іловайська битва: подвиг  українського 
солдата» 
Проведення кампанії з донесення до киян та 
гостей столиці важливості Іловайської битви та 
підкреслення подвигу українського солдата.  

2. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Гендер у деталях» 
Проведення кампанії з популяризації  гендерної 
політики в місті Києві 

3. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Програма соціально-економічного 
розвитку: зміни вже сьогодні» Структурні 
підрозділи КМДА 
Підготовка інтерактивної  карти Києва з 
нанесенням  проведених ремонтних робіт   та її 
поширення в столиці. В розрізі публічного звіту, 
про ефективне витрачання бюджетних коштів 

1. Інтерактивна карта з нанесенням проведених
ремонтних робіт та нових 
будівництв інфраструктурних 
об’єктів за 2019 рік

4. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Протидія торгівлі людьми та 
домашньому насильству» 
Служба в справах дітей та сім’ї  
Проведення кампанії з недопустимості 
домашнього насильства і торгівлі людьми . Та 
донесення до киян  механізмів дієвої допомоги 
для постраждалих від домашнього насильства  та 
торгівлі людьми.  

1. Серія інтрев’ю з  особами, що побороли
домашнє насильство

Завдання:  
- прокомунікувати з Службою в справах дітей

та сім’ї  та визначити перелік осіб, які
погодяться брати участь;

- скоординуватися з радіо та каналом, щодо
можливості організації таких інтерв’ю ;

- підгодовувати короткі матеріали про осіб, що
погодилися брати участь у серії  інтерв’ю;
(історія життя)

2. Борди + сіті-лайти по 5 шт
( Телефони гарячої лінії +меседж:
Приклади: «Не приховуй іншу сторону життя» «Не
терпи знущань»)
3. Євро-флаєри. Макет 1. 170 гр/м2.
«Покарання» (Витяги  норм ЗУ про покарання за
домашнє насильство )
4. Євро-флаєри. Макет 2. 170 гр/м2.
«Покарання» (Витяги  норм ЗУ про покарання за
торгівлю людьми)



5. Євро-флаєри. Макет 1. 170 гр/м2.  «Механізм
дії» (Механізм допомоги , покрокова інструкція
дій для жертв  домашнього насилля)

6. Євро-флаєри. Макет 1. 170 гр/м2.  «Механізм
дії» (Механізм допомоги , покрокова інструкція
дій для жертв торгівлі людьми)

7. Плакат A4 130 гр/м2.  (Телефон гарячої лінії +
меседж: «Не приховуй іншу сторону життя» «Не
терпи знущань» і т.д.), можливе використання
макету з сіті-лайтів

8. Плівка самоклеюча А4 (Телефон гарячої лінії +
меседж: «Не приховуй іншу сторону життя» «Не
терпи знущань» і т.д.)  можливість поєднати в
одному макеті  домашнє насильство та торгівлю
людьми

Завдання:  
- прокомунікувати з Службою в справах дітей та

сім’ї  з напрацювання контенту (аналіз
нормативної бази та статистику) та  підготовка
ескізного варіанту макету поліграфічної
продукції  для передання Виконавцю

- пропрацювати механізм розклеювання
самоклеючих прозорих плівок А4 в
комунальному транспорті столиці;

- Визначити точки розповсюдження
запропонованої поліграфічної продукції
спільно з Службою

- Пропрацювати з управлінням реклами
механізм розміщення безкоштовної соціальної
реклами на соціальних бордах та сіті-лайтах

Контактна особа ( торгівля людьми) Гонтаренко 
Олена Василівна 097-349-20-35 

5. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Електронна столиця»  
Департамент інформаційно-комунікативних 
технологій 
Проведення кампанії з популяризації  
електронних сервісів, що на сьогодні діють 
в столиці  (Kyiv Smart City) 

1. Відеоролики  5 шт ( до 15 сек) Короткі
ролики по 5-ти найпоширеніших
електронних сервіси
«Не стій в черзі – користуйся Helsi»
Завдання:
- Пропрацювати  з  Kyiv Smart City тематики 5

відеороликів
- підготувати  приблизні сценарні плани по 5-

ти роликам. ( короткий опис ролику)
Контактна особа: 097-102-72-07 

Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку» Департамент 
житлово-комунальної  
інфраструктури 
Проведення кампанії  в частині ознайомлення  
киян із ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та 
механізмами його імплементації в місті Києві.  

1. Євро-флаєри. Макет 1. 170 гр/м2. 4+4      10 000 шт
2. Євро-флаєри. Макет 2. 170 гр/м2. 4+4      10 000 шт
3. Євро-флаєри. Макет 3. 170 гр/м2. 4+4      10 000 шт
4. Плакат A3 130 гр/м2. Макет 1.  10 000 шт
5. Плакат A2 130 гр/м2. Макет 1.  5 000 шт
6. Відеоролики 2 шт, анімаційні до 1 хв.
«Комунальні послуги»
«Спільна сумісна власність»



Завдання:  
- прокомунікувати з Департаментом ЖКІ  з

напрацювання контенту та  підготовка
ескізного варіанту макету поліграфічної
продукції  для передання Виконавцю

- визначити точки розповсюдження
запропонованої поліграфічної продукції
спільно з Департаментом

- підготувати  приблизні сценарні плани по 2-ом
роликам.

Контактна особа:  050-508-84-52 Радченко 
Віра Михайлівна  Департамент ЖКІ 

7. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Київ - соціальний» 
Департамент соціальної  політики Проведення 
кампанії з ознайомлення киян з соціальними 
пільгами передбаченими згідно законів 
України та рішень Київської міської ради 

1. Євро-флаєри. Макет 1. 170 гр/м2. 4+4      20 000 шт
2. Євро-флаєри. Макет 2. 170 гр/м2. 4+4      20 000 шт
3. Євро-флаєри. Макет 3. 170 гр/м2. 4+4      20 000 шт
4. Євро-флаєри. Макет 4. 170 гр/м2. 4+4      20 000 шт
5. Євро-флаєри. Макет 5. 170 гр/м2. 4+4      20 000 шт
6. Євро-флаєри. Макет 6. 170 гр/м2. 4+4      20 000 шт
7. Євро-флаєри. Макет 7. 170 гр/м2. 4+4      20 000 шт
8. Євро-флаєри. Макет 8. 170 гр/м2. 4+4      20 000 шт
9. Євро-флаєри. Макет 9. 170 гр/м2. 4+4      20 000 шт
10. Євро-флаєри. Макет 10. 170 гр/м2. 4+4    20 000 шт
(Інструкції з основних 10 соціальних послуг, що
фінансуються з місцевого бюджету або дофінсовуються
з місцевого бюджету згідно МЦП «Турбота»)
11. Брошура (24 ст) (Програма турбота в схематах та

 10 000 шт інфографіка)   
Завдання:  
- прокомунікувати з Департаментом соціальної

політики   з напрацювання контенту та
підготовка ескізного варіанту макету
поліграфічної продукції  для передання
Виконавцю

- визначити точки розповсюдження
запропонованої поліграфічної продукції спільно
з Департаментом

12. Відеоролики 5 шт:
- «Центр реабілітації дітей  на вул. Олена
Теліги» ( 1,5-2 хв) (реальна зйомка + коментарі
батьків)
- Перевезення інвалідів ( 1,5-2 хв) (реальна зйомка
+ коментарі батьків)
- Робота територіальних центрів соціальних
послуг  ( 1,5-1 хв) (реальна зйомка)
- 2 анімаційних ролики до 1 хв (про  пільгу)
Завдання:
- підготувати  приблизні сценарні плани по 5-ти
роликам, визначити локації реальних зйомок
9. Серія інтрев’ю з  представниками
територіальних центрив Києва
Завдання:



- прокомунікувати з Департаментом соціальної
політики  та визначити перелік осіб, які
погодяться брати участь;

- скоординуватися з радіо та каналом, щодо
можливості організації таких інтерв’ю ;

- підгодовувати короткі тематики виступів
( 5-10 виступів для ЗМІ)

8. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Сирітство» 
Служба в справах дітей та сім’ї  Проведення 
кампанії з розвінчання міфів про 
усиновлення.  Спонукання киян до 
можливого усиновлення дітей-сиріт.  

1.

2.

Євро-флаєри. Макет 1. 170 гр/м2. 4+4      20 000 
шт. «Процедура всиновлення»
Євро-флаєри. Макет 2. 170 гр/м2. 4+4      20 000 
шт. Тема не визначена

 Завдання:  
- прокомунікувати з Службою в справах дітей та

сім’ї  з напрацювання контенту та  підготовка
ескізного варіанту макету поліграфічної
продукції  для передання Виконавцю

- визначити точки розповсюдження
запропонованої поліграфічної продукції
спільно з Департаментом

- визначитися з тематикою Євро-флаєр Макет 2
3. Фотосесія ( популяризація сімейних видів

виховання дітей ) 40-50 фото
4. Організація фотовиставки (КМДА ст. м.Золоті

ворота )
Завдання:  
- прокомунікувати з Службою в справах дітей

та сім’ї  з  визначення будинків-інтернатів
сімейного типу для участі в фотосесії

- визначитися з часом та локацією проведення
фотовиставки

- розробити мотивуючу ідею  та меседж для
організації фотовиставки

Контактна особа  Березіна Валентина 
Олександрівна 067-658-09-97

9. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Здоров’я киян»  
Департамент охорони здоров’я 
Проведення кампанії з популяризації  щеплення, 
доступ до реабілітації, доступ до реабілітації та 
ін. 

1. Відеоролики 3 шт. до 2 хв / кожен
Завдання:
- Узгодити тематики відеороликів;
- підготувати  приблизні сценарні плани,

визначити локації реальних зйомок
- визначити точки трансляції відеороликів

 20 000  шт 
 20 000  шт 

2. Євро- флаєр  Макет 1. 170 гр/м2. 4+4
3. Євро- флаєр  Макет 2. 170 гр/м2. 4+4
Завдання:
- Визначити тематики поліграфічної

продукції спільно с ДОЗ
- прокомунікувати з Департамент охорони

здоров’я  з напрацювання контенту та
підготовці ескізного варіанту макету
поліграфічної продукції  для передання
Виконавцю



- визначити точки розповсюдження
запропонованої поліграфічної продукції
спільно з Департаментом

Контактна особа  Вишневська Наталія   
050-012-31-11 -

10. Інформаційно-просвітницька кампанія з 
популяризації успішно-реалізованих 
проектів у взаємодії «влада-громад-
партнери» Проведення кампанії з 
популяризації  успішно реалізованих проектів у 
рамках конкурсу для ОСН та ІГС 

1. Відеоролики 7 шт.
Висвітлення  успішно реалізованих  проектів
переможців «Громадська перспектива» та конкурсу
ОСН
Завдання:
- Узгодити з Петровою Н.П. 3-4 проекти

переможці конкурсу «Громадська
перспектива» для висвітлення в ролику ;

- Зробити календарний план проходження конкурсу
ОСН, для моніторингу його проходження
(контактна особа Деніс О.В.)

 5 000 шт 2. Брошура (20 ст) конкурс
«Громадська перспектива»
3. Брошура (20 ст) конкурс  ОСН  10  000 шт 
Завдання:  
- прокомунікувати з Департамент суспільних

комунікації   з напрацювання контенту та
підготовка ескізного варіанту макету брошури
про конкурс «Громадська перспектива»  для
передання Виконавцю

- визначити точки розповсюдження
запропонованої поліграфічної продукції
спільно з Департаментом

11. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Комфортне місто»  
Структурні підрозділи КМДА 
Проведення кампанії для ознайомлення з 
сервісами столиці та можливістю 
користуванн 

1. Відеоролики 5 шт  1,5 -2 хв
Завдання:
- Напрацювати тематику  відеороликів;
- Визначити локації для проведення зйомок  та

підготувати  приблизні сценарні плани
2.  5  000 шт

3.

Брошюра (20 ст) 
«Електронні сервіси»
Євро- флаєр  Макет 1. 170 гр/м2. 4+4     50 000  шт
«Правила паркування + «якщо я заважаю
телефонуй»

Завдання:  
- прокомунікувати з  Kyiv Smart City щодо

напрацювання контенту та  підготовка
ескізного варіанту макету брошури  для
передання Виконавцю

- прокомунікувати з  КП «Київтранспарксервіс»
щодо напрацювання контенту та  підготовка
ескізного варіанту макету флаєру для передання
Виконавцю

- визначити точки розповсюдження
запропонованої поліграфічної продукції



12. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Моє місто»  
Проведення кампанії для популяризації 
міських ініціатив та політик  

1. Фотосесія 300 фотографія «Київ у трьох
сезонах»

2. Створення фейсбук сторінок та інстаграм
сторінки

 300 шт 3. Календар настінний  А1 на пружині
4. Календар настільний на пружині    500 шт 
5.  3 000 шт 

6.  3 000 шт 

7.  3 000 шт 

8.  3 000 шт 

9.  3 000 шт 

Наліпки  серце прорізане 
на аркуші d65 макет 1 
Наліпки  серце прорізане 
на аркуші d65 макет 1 
Наліпки  серце прорізане 
на аркуші d65 макет 1 
Наліпки  серце прорізане 
на аркуші d65 макет 1 
Наліпки  серце прорізане 
на аркуші d65 макет 1

 1 000 шт 10. Блокнот
11. Ручка  1 500 шт 

13. Інформаційно-просвітницька кампанія з 
ознайомлення киян з ЦПКІ та 
висвітлення його діяльності 

1. Відеоролики 3 шт:
- «Що таке ЦПКІ?» анімація до 1 хв
- 2 ролика діяльність ЦПКІ за рік
Завдання:
- підготувати  приблизні сценарні плани роликів

 1 000 шт 2. Папки
Інші види робіт вже на тендері

14. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Похилий вік не вирок»  
Департамент соціальної  політики 

1. Фотосесія  50 фото
«Активний представник золотого віку»

Завдання:  
- Прокомунікувати з Департаментом соціальної

політики, щодо визначення видів дозвілля які 
можливо відфотографувати ( спорт: футбол, 
баскетбол, танці; навчання: комп’ю  трні курси 
і т.д.)

2. Борди +сіті-лайти
- 1 вид : фото активного дозвілля + меседж

«На пенсії життя існує» «Третій вік не вирок»
і т.д.

- 2 вид: фото замисленого пенсіонера + меседж
«Зателефонуй…» «Не забувай ….» «Набери
батькам…» і т.д.

Завдання:  
- Напрацювати 5-10 меседжів  за кожною тематикою

( мотивуючі та жалісливі )
- Пропрацювати з управлінням реклами

механізм розміщення безкоштовної соціальної
реклами на соціальних бордах та сіті-лайтах

    20 000 шт 
    20 000 шт 
    20 000 шт 
    20 000 шт 
    20 000 шт 

3. Євро-флаєри. Макет 1. 170 гр/м2.
4. Євро-флаєри. Макет 2. 170 гр/м2.
5. Євро-флаєри. Макет 3. 170 гр/м2.
6. Євро-флаєри. Макет 4. 170 гр/м2.
7. Євро-флаєри. Макет 5. 170 гр/м2.
(П’ять основних  видів дозвілля  та механізми



залучення  пенсіонерів) 
Завдання:   
- Прокомунікувати з Департаментом соціальної

політики, щодо визначення видів дозвілля,
наповнення  та підготовка ескізного варіанту
макету флаєру для передання Виконавцю

- визначити точки розповсюдження
запропонованої поліграфічної продукції

8. Брошура ( 24 ст)    5 000 шт 
«Активні люди золотого віку» - збірник усіх 
можливих видів дозвілля, що надаються 
міськими центрами безкоштовно для 
пенсіонерів з використання фотоматеріалів з 
фотосесії  

Завдання:  
- Прокомунікувати з Департаментом соціальної

політики, щодо напрацювання контенту
наповнення  та підготовка ескізного варіанту
макету брошури для передання Виконавцю

- визначити точки розповсюдження
запропонованої поліграфічної продукції

  50 шт. 
 50 шт. 
 50 шт. 
 50 шт. 
 50 шт. 

  200 шт. 
 200 шт. 
 200 шт. 
 200 шт. 

9. Плакати А3 Макет 1
10. Плакат А3 Макет 2
11. Плакат А3 Макет 3
12. Плакат А3 Макет 4
13. Плакат А3 Макет 5
14. Плакати А4  Макет 1
15. Плакати А4  Макет 2
16. Плакати А4  Макет 3
17. Плакати А4  Макет 4
18. Плакати А4  Макет 5  200 шт. 
( макет що будуть використовуватися для сіті-
лайтів, різниця в макетах залежить від 
фотографії та меседжу)  

15. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Адміністрування  місцевих податків 
та зборів» 
Департамент фінансів  

 1 000 шт 1. Брошура-книга
2. Календар

настільний
 300 шт 

Завдання:   
- Прокомунікувати з Департаментом фінансів, щодо

напрацювання контенту  наповнення  та підготовка
ескізного варіанту макету поліграфічної
продукції  для передання Виконавцю

- визначити кількість сторінок для брошури-
книги.

16. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Київ україномовний»  
Проведення кампанії  в частині ознайомлення 
киян із ЗУ «Про забезпечення функціонування 

1.  20 000 шт 

2.  20 000 шт 

Євро-флаєри. Макет 1. 170 гр/м2. 
«Громадяни»  4+4
Євро-флаєри. Макет 1. 170 гр/м2. 
«Підприємці»  4+4



української мови як державної».  
Популяризація  української мови серед киян. 

 20 000 шт 

 15 000 шт. 

3. Євро-флаєри. Макет 1. 170 гр/м2.
«Державні службовці  4+4
4. Наліпки з округленням
Завдання:
- Напрацювати тематичне  наповнення  та здійснити

підготовку ескізного варіанту макету
поліграфічної продукції  для передання
Виконавцю, на основі ЗУ «Про забезпечення
функціонування української мови як державної»

- Напрацювати до 5 пропозицій меседжу для
нанесення на наліпку, що буде наклеюватися
на вході то торгових мереж, ресторанів,
перукарень і т.д ( приклад: «Обслуговуємо
українською» «В нас розмовляють
українською» )

- визначити точки розповсюдження
запропонованої поліграфічної продукції

5. Відеоролики 2 шт:
Завдання:
- Визначитися з тематикою
- підготувати  приблизні сценарні плани, у

разі потреби визначити локації реальних
зйомок

17. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Зроблено в Києві» 
Департамент промисловості 

1. Відеоролики 5  шт:
Завдання:
- Визначитися з тематикою відеороликів спільно з

Департаментом промисловості та торгівлі
- підготувати  приблизні сценарні плани, у разі

потреби визначити локації реальних зйомок
2.   3 000 шт Брошура ( 24 ст) + англ. переклад 

«Найстаріші київські підприємства» 
3. Брошура ( 24 ст)   + англ. переклад    3 000 шт 

4.

 « Успішний  startup» ,  
Приклади успішних  бізнес-проектів  в столиці за 
короткий проміжок часу  
Наліпка з округленнями                           10 000 шт 
«Продаю київську продукцію» , для організації 
флешмобу серед  торгових мереж  столиці  

Завдання:  
- Прокомунікувати з Департаментом промисловості

та торгівлі , щодо напрацювання контенту
наповнення  та підготовка ескізного варіанту
макету поліграфічної продукції  для передання
Виконавцю

- Напрацювати 5-10 меседжів, що можуть бути
нанесені на наліпку  (приклад: «Продаю київську
продукцію»)

Контактна особа: 066 995 09 07 Уласик  
Юлія Олександрівна  

18. Інформаційно-просвітницька кампанія 
«Надійний друг» 
Департамент міського благоустрою 

1. Відеоролики 2  шт:
«Забирання тварин з муніципального 
притулку» «Тварина лікує» 



Проведення кампанії  для підвищення 
обізнаності киян із можливістю забирання 
тварин з притулків  та спонукання їх до 
таких дій.  

Завдання:  
- підготувати  приблизні сценарні плани, визначити

локації реальних зйомок
2. Фотосесія Тварин в притулку  ( 50 фото  )
Завдання:
- Прокомунікувати з Департаментом міського

благоустрою , щодо  визначення кількості тварин,
яких можна відфотографувати, локацію та час

- Пропрацювати можливість залучення відомих
спортсменів до фотосесії

3. 10 шт/ кожн Борди + сіті-лайти         
(фото тварини + меседж) 

Завдання:  
- Напрацювати 5 меседжів для використання в

макетах ( приклад: «Безпритульні тварини серед 
нас» «Не купуй – надійний друг поруч»

4. Плакати А4 Макет 1 50 шт 
5. Плакати А4 Макет 2 50 шт 
6. Плакати А4 Макет 3 50 шт 
7. Плакати А4 Макет 4 50 шт 
8. Плакати А4 Макет 5 50 шт 
( макети що будуть використовуватися для сіті-
лайтів, різниця в макетах залежить від 
фотографії та меседжу)  
9. Брошура    5 000 шт 

«Правила утримання домашніх тварин» 

Контактна особа: Мазур Наталія 067 441 80 95 

19. Інформаційно-просвітницька кампанія  
запропонована Департаментом освіти 

Завдання:  
- Напрацювати інформаційно-просвітницьку

компанію



Додаток 2 

Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства 

у м. Києві" 
1.1.1.Проведення щорічного Київського Форуму організацій 
громадянського суспільства; районних Форумів організацій 
громадянського суспільства  

500 000,0 

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

600 000,0 

1.1.3. Забезпечення проведення інформаційно-комунікаційних 
кампаній, семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом, 
стратегічних сесій, стажувань, підготовки (перепідготовки) 
кадрів для представників інститутів громадянського суспільства, 
органів самоорганізації населення, громадських рад міста Києва, 
працівників структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій  
відповідно до ключових пріоритетів розвитку столиці, 
визначених у Стратегії міста Києва – 2025  

2 920 000,0 

1.1.4. Розміщення соціальної реклами (розробка макету, друк та 
розміщення) в рамках заходів щодо розвитку громадянського 
суспільства та взаємодії з інститутами громадянського 
суспільства  

140 000,0 

1.1.5. Здійснення заходів щодо залучення киян до інструментів 
партисипації 1 000 000,0 

1.1.7.Здійснення заходів з організації діяльності відкритих 
громадських просторів:  2020 –1  (загальноміський); 1 480 300,0 

1.1.8. Створення  веб-порталу «Платформа громадських 
організацій міста Києва» з передачею майнових прав власності 
замовнику 

1 100 000,0 

Забезпечення  модернізації і підтримки  діяльності веб-порталу 400 000,0 

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 надавати 
підтримку у проведенні заходів за її ініціативи  

180 000,0 

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  

70 000,0 



1.2.5. Забезпечення проведення  моніторингу та аудиту щодо 
виконання проектів в рамках міського конкурсу проектів 
«Громадська перспектива: прозора  влада та активна громада» 
(близько 20-ти проектів):

200 000,0 

1.4.1.Висвітлення у засобах масової інформації та соціальних 
мережах питань, пов’язаних   з розвитком громадянського 
суспільства та співпраці органами самоорганізації населення та  
інститутами громадянського суспільства:                   - 
оперативне поширення інформації про події, що відбуваються в 
місті Києві з напрямку розвитку громадянського суспільства;          
- проведення брифінгів, публічних звітів, засідань за круглим
столом в рамках заходів з розвитку громадянського суспільства 
- розміщення спеціалізованих теле- та радіопрограм, окремих
рубрик та організації прес-конференцій - презентації кращих
практик діяльності органів самоорганізації населення міста
Києва

1 000 000,0 

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 інформаційного банку даних; - 
аналіз інформаційних даних; - аналіз інформаційних даних; 

1 200 000,0 

Видання методичного посібника за результатами дослідження 
стану розвитку громадянського суспільства в місті Києві (1000 
прим.)

300 000,0 

Разом по програмі 11 090 300,0 



Додаток 3 

Реалізація міських цільових програм на 2019 та подальші роки, 
співвиконавцем яких є ДСК 

– Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та
розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 
2020 роки  

п. 3.2.1. Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення 
інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку 
житлово-комунального господарства через засоби масової інформації. 

– Міська комплексна цільова програма «Київ без бар’єрів» на 2019(8) –
2021 роки 

п. 4.1 Висвітлювати у засобах масової інформації питання щодо 
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення; 

п. 4.2 Вживати заходи щодо виробництва і розповсюдження телепрограм 
(інформаційних, освітніх, художніх і дитячих) із використанням мови 
жестів і субтитруванням; 

п. 4.3 Вжити заходів щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів з 
урахуванням вимог законодавства стосовно забезпечення доступу до них 
користувачів з вадами зору та слуху. 

– Міська комплексна цільова програма «Молодь та спорт столиці» на
2019 – 2021 роки. 

– Київська міська цільова програма контролю за утриманням
домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин 
гуманними методами на 2017 – 2019 роки 

п. 3.1.1 Організація та проведення інформаційної, навчально-
просвітницької роботи. 

– Міська цільова програма Департаменту промисловості на 2019 –
2022 роки 

п. 16.1. Створення та трансляція циклу щотижневої програми «Зроблено в 
Києві», спрямованих на підтримку столичного виробника; 

п. 16.2. Інформаційна підтримка продукції київських товаровиробників та 
технології Індустрії 4.0 у м. Києві; 

п. 16.3. Проведення прес-конференцій, радіопередач, спеціальних 
фоторепортажів, тематичних фотовиставок. 

– Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 – 2019 роки 



п. 2.1.1 Розроблення макетів та випуск друкованої продукції (біг-борди, 
сіті-лайти, листівки, плакати, буклети, книги, пам’ятки тощо), а також 
аудіо і відеопродукції (аудіо та відеоролики соціальної реклами) щодо 
попередження пожеж та надзвичайних ситуацій для проведення навчання 
населення правилам безпеки життєдіяльності. 

– Комплексна міська цільова програма «Столична культура: 2019 –
2021 роки 

п. 4.1 Проведення конкурсу з відбору кращої креативної ідеї з метою 
отримання Києвом статусу ЮНЕСКО «Всесвітня столиці книги – 2022»; 

п. 4.2 Інформаційно-просвітницька кампанія з питань просування читання 
та отримання Києвом статусу ЮНЕСКО «Всесвітня столиці книги – 
2022»; 

п. 4.3 Вивчення кращих європейських практик з популяризації читання. 



Додаток 4 

Розшифровки до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік 

Зведення показників  по програмі роз витку інформ аційно-ком унікативної 
сфери міста Києва 

Стаття найменування кількість  на  рік 
Оплата праці працівників місяць 12 9 932 500 
Відрахування на соціальні заходи місяць 12 2 185 100 
Разом заробітна плата з нарахуваннями х 12 117 600 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар місяць 

(березень-
квітень) 

2 249 400 

Оренда пирміщення місяць 12 656 700 
Теплова енергія місяць 6 187 200 
Електроенергія місяць 12 196 400 
водопостачання та водовідведення місяць 12 20 800 
інші послуги (крім комунальних) місяць 12 684 600 
Поточні видатки х 1 745 700 
Інформаційно-комунікаційної кампанії  з підвищенння 
рівня обізнаності киян стосовно громадянської участі 
та можливостей партиципаторного бюджету 

послуга 1 1 600 000 

інформаційно-комунікативні кампаніі послуга 18 7 425 799 
проведення прес-конференцій послуга 51 400 000 
Проведення моніторингу послуга 150 267 500 
Разом інформаційно-комунікативні кампаніі 9 693 299 

веб-портал сайту "Вечірній Київ" послуга 5 1 380 000 
Всього витрат 2 098 833 12 25 186 000 

Зведення показників  по п рограмі «Спри яння розви тку 
громадянського суспільства 

у м. Києві" 

Стаття найменування кількість  на  рік 
Оплата праці за договорами ЦПХ місяць 12 3 342 000 
Відрахування на соціальні заходи місяць 12 735 200 
Разом заробітна плата з нарахуваннями х 4 077 200 
Підготовка та проведення інформаційно - 
комунікативних кампаній  

послуга 1 7 013 100 

Разом інформаційно-комунікативні кампаніі 7 013 100 

Всього витрат 924 192 12 11 090 300 



Придбання основних засобів 2 225 800 
капітальний ремон приміщення 18 000 000 
Разом додаткова потреба 20 225 800 

 Додатково 
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