
 
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання комісії з відбору успішних кейсів/практик взаємодії влади та громади у 
вирішенні питань місцевого значення в рамках проведення ярмарку проєктів 

громадських організацій «ТОП-100» у 2021 році   
 

06.08.2021 
12.00 
 
Присутні члени комісії: Лелюк Р.В., Рубан, Д.О., Колечкіна І.В., Потабенко І.В., 
Назаренко Б.С., Павлов Ю.С.    
 
1. СЛУХАЛИ: директора Департаменту суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – 
Департамент), голову комісії з відбору успішних кейсів/практик взаємодії влади 
та громади у вирішенні питань місцевого значення в рамках проведення ярмарку 
проєктів громадських організацій «ТОП-100» у 2021 році (далі – голова Комісії)                 
Лелюка Р.В., який привітав усіх присутніх та відкрив друге засідання комісії з 
відбору успішних кейсів/практик взаємодії влади та громади у вирішенні питань 
місцевого значення в рамках проведення ярмарку проєктів громадських 
організацій «ТОП-100» у 2021 році (далі – Комісія) і запропонував затвердити 
наступний порядок денний: 
 
1. Затвердження рейтингу успішних кейсів/практик взаємодії влади та громади у 
вирішенні питань місцевого значення в рамках проведення ярмарку проєктів 
громадських організацій «ТОП-100» у 2021 році. 
  
2. Визначення відповідно до рейтингу перших 100 успішних кейсів/практик 
взаємодії влади та громади у вирішенні питань місцевого значення в рамках 
проведення ярмарку проєктів громадських організацій «ТОП-100» у 2021 році. 
 
3. Різне. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:«за» –  6; «проти» –0 ; «утримались» –0 .     
 
ВИРІШИЛИ: затвердити запропонований порядок денний. 
 
СЛУХАЛИ: директора Департаменту, голову комісії, Лелюка Р.В., який  
повідомив членів комісії, що відповідно до затвердженого регламенту до 03 
серпня 2021 року члени Комісії надали до Департаменту заповнені індивідуальні 
оціночні листи з визначеним рейтингом кейсів/практик взаємодії влади та 
громади у вирішенні питань місцевого значення в рамках проведення ярмарку 
проєктів громадських організацій «ТОП-100» у 2021 році, що додаються до 
протоколу засідання Комісії. Індивідуальні оціночні листи були узагальнені та 
сформовано єдиний рейтинг кейсів/практик взаємодії влади та громади, що 
додається.  
 
ВИСТУПИЛИ: перший заступник директора Департаменту, секретар комісії з 
відбору успішних кейсів/практик взаємодії влади та громади у вирішенні питань 



місцевого значення в рамках проведення ярмарку проєктів громадських 
організацій «ТОП-100» у 2021 році (далі – секретар комісії) Рубан Д.О., який 
запропонував затвердити рейтинг кращих успішних кейсів/практик взаємодії 
влади та громади у вирішенні питань місцевого значення в рамках проведення 
ярмарку проєктів громадських організацій «ТОП-100» у 2021 році, що додається.   
 
ГОЛОСУВАЛИ:«за» –  6; «проти» – 0 ; «утримались» – 0 .     
 
ВИРІШИЛИ: затвердити рейтинг кращих успішних кейсів/практик взаємодії 
влади та громади у вирішенні питань місцевого значення в рамках проведення 
ярмарку проєктів громадських організацій «ТОП-100» у 2021 році, що додається.   
 
2. СЛУХАЛИ: директора Департаменту, голову комісії Лелюка Р.В., який 
запропонував визначити перші 100 успішні кейси/практики взаємодії влади та 
громади у вирішенні питань місцевого значення в рамках проведення ярмарку 
проєктів громадських організацій «ТОП-100» у 2021 році.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» –  6; «проти» –  0; «утримались» – 0 .     
 
ВИРІШИЛИ: визначити відповідно до рейтингу перші 100 успішні 
кейси/практики взаємодії влади та громади для участі у ярмарку проєктів 
громадських організацій «ТОП-100» згідно зі списком, що додається. 
 
ВИСТУПИЛИ: перший заступник директора Департаменту, секретар комісії 
Рубан Д.О., який повідомив присутніх, що рейтинг та список перших 100 
успішних кейсів/практик взаємодії влади та громади відповідно до Порядку 
відбору успішних кейсів/практик взаємодії влади та громади у вирішенні питань 
місцевого значення в рамках проведення ярмарку проєктів громадських 
організацій «ТОП-100» буде розміщено на офіційному вебпорталі Організатора.  
Також перший заступник директора Департаменту, секретар комісії Рубан Д.О. 
поінформував присутніх, що успішні кейси/практики взаємодії влади та громади у 
вирішенні питань місцевого значення, що візьмуть участь у ярмарку проєктів 
громадських організацій «ТОП-100», увійдуть до видання «Каталог кращих 
успішних практик громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення 
міста Києва у 2021 році». 
 
3. СЛУХАЛИ: директора Департаменту, голову Комісії Лелюка Р.В., який 
подякував членам Комісії за плідну роботу та запросив їх взяти участь в урочистій 
церемонії нагородження переможців відбору успішних практик реалізації 
громадських ініціатив «ТОП-100», яка відбудеться в рамках відзначення 
Міжнародного дня демократії 15 вересня 2021 року о 19.30 на оглядовому 
майданчику за Аркою дружби народів. 
 
 
Голова Комісії          Роман ЛЕЛЮК  
 
 
Секретар Комісії          Дмитро РУБАН  
 


