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ФОРУМИ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА «КИЇВ – СТОЛИЦЯ ДІАЛОГУ»

З відкритим листом до Президента України щодо розблокування 
самоврядування в столиці Андрій Подзега – представник Громадської 
ради при Київській міській державній адміністрації (виконавчому 
органі Київської міської ради)

З відкритим листом до Президента України щодо розблокування 
самоврядування в столиці Артур Аракелян – очільник Координаційно-
го комітету Громадських рад у місті Києві

В Києві стартували форуми організацій грома-

дянського суспільства (ОГС). Такі заходи в місті 

проводяться з 2017 року. Цьогоріч організатора-

ми форумів виступають Департамент суспільних 

комунікацій Київської міської державної адмі-

ністрації (виконавчого органу Київської міської 

ради)  у партнерстві з Координаційним комітетом 

громадських рад м. Києва, Комунальним підпри-

ємством «Центр публічної комунікації та інфор-

мації», Ресурсним центром ГУРТ. Проходять фо-

руми під гаслом «Київ – столиця діалогу».  

Кожен форум має на меті збирати представників 
органів громадянського суспільства, щоб вони на-
працьовували концепції розвитку своїх районів. 

Тобто метою форумів є залучення активної громад-
ськості до вирішення питань місцевого значення і 
формування місцевих політик, розробки моделей 

ефективної комунікації та систем дієвого зворотно-
го зв’язку між громадськістю й представниками вла-
ди при прийнятті управлінських рішень, посиленні 
співпраці неурядових організацій з органами місце-
вої влади.

Партнерство

Під час форуму в Дарницькому районі організацій громадян-
ського суспільства «Київ – столиця діалогу»: (зліва на право) 
голова Дарницької РДА Сергій Левада, голова Громадської ради 
при КМДА Богдан Назаренко, директор Мережі спортивних 
клубів «Сильна Нація» Олексій Паращенко, Директор Департа-
менту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк 

Фото:https://www.facebook.com
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Продовження історії. 

Початок читайте в 

минулому випуску 

«Київ.org»

На форумі в Дарницькому районі організацій громадянського 
суспільства «Київ – столиця діалогу» виступає фасилітатор 
діалогів, тренер з міжнародним досвідом, експертка із соці-
альної згуртованості, миробудування та діалогових практик 
Анжела Старовойтова 

Фото:https://www.facebook.com



Перший із 11-ти форумів ОГС відбув-
ся 30 травня в Дарницькому районі. У 
роботі форуму взяли участь директор 
Департаменту суспільних комунікацій 
КМДА Роман Лелюк,  голова Громад-
ської ради при КМДА Богдан Назарен-
ко, представники Координаційного 
комітету громадських рад м. Києва, 
Комунального підприємства «Центр пу-
блічної комунікації та інформації», Ре-
сурсного центру ГУРТ, активісти району. 
Атмосфера форуму була пізнавальною, 
корисною, емоційною, перспективною.

Одним із спікерів на форумі виступила  
Анжела Старовойтова (Київ, АР Крим) – 
фасилітатор діалогів, тренер з міжна-
родним досвідом, спів-координатор 
Мережі фасилітаторів діалогів, одна із 
засновниць та активістка Міжнародної 
ГО «Основи Свободи»/«Ініціативи змін», 
експертка із соціальної згуртованості, 
миробудування та діалогових прак-
тик у співпраці з деякими проектами 
Програми розвитку ООН, МОМ, ОБСЄ, 
ODIHR, IREX та інших в Україні й закор-
доном. Вже більше 20 років Анжела Ста-
ровойтова займається налагодженням і 
будуванням зв’язків та мереж в ситуаці-
ях конфлікту, непорозуміння, розділен-
ня. Вона проводить діалогові практики, 
конференції та тренінги по вирішенню 
конфліктів, ефективної комунікації, 
етичного лідерства та миротворення, 
які базуються на методі ненасильниць-
кого спілкування та інших партисипа-
тивних методів із використанням ін-
дивідуального підходу для створення 
безпечної атмосфери довіри. 

Голова Громадської ради (ГР) при Дар-
ницькій райдержадміністрації Геннадій 
Сінцов  вважає, що розроблені рішення 
для розв’язання певних проблем ра-
йону стануть планом роботи для ГР в 
подальшому, а також сподівається, що 
вони будуть подані  на розгляд до місь-
кої ради.

Протягом червня у Києві відбудуться 
ще 4 районних форуми:

06.06.2019– в Святошинському районі;
13.06.2019– в Дніпровському районі;
20.06.2019 – в Голосіївському районі;
27.06.2019– в Солом’янському районі.
Наступні 5 форумів пройдуть на по-

чатку осені, а наприкінці осені відбу-
деться загальноміський форум, під час 
якого напрацювання будуть презенто-

вані на розгляд керівництву міста. 
Щоб стати учасником Форуму 

необхідно зареєструватися за до-
помогою форми за посиланням на 
сайті: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScr6JzgVMjgpF9Y9_n98B8uU_
s n l A b N P L g Y n V - M D e m o E j E p f Q /
viewform?vc=0&c=0&w=1

Заплановано під час форумів у кож-
ному районі Києва проводити вистав-
ки-ярмарки успішних практик органі-
зацій громадянського суспільства, серії 
навчальних тренінгів та стратегічних 
сесій  розвитку районів за участю пред-
ставників організацій громадянського 
суспільства та представників органів 
влади.

Уточнена локація та плани заходів 
надсилаються учасникам форумів на 
електронні адреси, зазначені у формі, 
не пізніше, ніж за три дні до дня прове-
дення події.

Запрошуємо представників орга-

нізацій громадянського суспільства 

м. Києва взяти участь у районних 

форумах.

З організаційних питань Ви 

можете звертатися: 

turkenya.inna@euromediacompany.com,

guvp_kmda@ukr.net, 235-07-80

 (http://kreschatic.kiev.ua   
https://vechirniy.kyiv.ua   

https://docs.google.com/forms   
https://www.facebook.com/

stolyciadialogu   
https://www.facebook.com/events)
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Громадянське суспільство

Зустрічаємо новий склад Громадської ради на 2019-2021рр. при Дарницькій РДА

Ініціативна група з підготовки Уста-

новчих зборів з формування нового 

складу Громадської ради при Дарниць-

кій районній в місті Києві державній 

адміністрації запросила представників 

інститутів громадянського суспільства: 

громадських об’єднань, релігійних, 

благодійних організацій, творчих і про-

фесійних спілок та їх об’єднань, асо-

ціацій, організацій роботодавців та їх 

об’єднань, недержавних засобів масової 

інформації, які зареєстровані в установ-

леному законодавством порядку і про-

водять діяльність на території України, 

взяти участь в Установчих зборах Гро-

мадської ради при Дарницькій районній 

в місті Києві державній адміністрації .

 Установчі збори з формування Гро-

мадської ради на 2019-2021 рр. при Дар-

ницькій районній в місті Києві державній 

адміністрації (РДА) відбулися 10 травня. 

Захід пройшов у приміщенні Дарницької 
РДА.

До списку кандидатів до складу Громад-
ської ради при Дарницькій РДА ввійшло113 
представників різних інститутів громадян-
ського суспільства, які були погоджені ініці-
ативною групою згідно з Типовим положен-
ням, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996.

Учасники зборів визначилися щодо кіль-

кісного складу новостворюваної Громад-
ської ради – 35-ти чоловік. 

Шляхом рейтингового голосування за 
осіб, які особисто були присутні на Установ-
чих зборах та кандидатури яких були внесе-
ні інститутами громадянського суспільства, 
і було обрано новий склад Громадської 
ради на 2019-2021 роки при Дарницькій 
РДА із 35-ти учасників заходу.

Головою Громадської ради на 2019-2021 
рр. при Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації обрано Сінцова 
Геннадія Львовича, очільника громадської 
організації «Тут починається Київ».

Громадська рада є постійно діючим коле-
гіальним виборним консультативно-дорад-
чим органом, утвореним для забезпечення 
участі громадян в управлінні державними 
справами, здійснення громадського конт-
ролю за діяльністю виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), налагодження 
ефективної взаємодії КМДА з громадськіс-
тю, врахування громадської думки підчас  
формування та реалізації державної політи-
ки в місті Києві. 

Побажаємо новоствореній Громадській 
раді при Дарницькій РДА продовжити 
плідну співпрацю і взаємодію попередньої 
Громадської ради району з виконавчою 

владою та з Громадською радою Київської 
міської державної адміністрації (виконав-
чого органу Київської міської ради)

Будівля Дарницької районної в місті Києві держав-
ної адміністрації

Фото: Дарія Скригунець

Президія Установчих зборів з формування Громад-
ської ради на 2019-2021 рр. при Дарницькій районній в 
місті Києві державній адміністрації 

Фото:https://www.facebook.com

В залі Установчих зборів з формування Громад-
ської ради на 2019-2021 рр. при Дарницькій районній в 
місті Києві державній адміністрації учасники заходу 
мали можливість ознайомитися з попереднім випус-
ком Громадсько-політичної газети «Київ.org»

Фото: Дарія Скригунець

Члени новоствореної Громадської ради на 2019-
2021 рр. при Дарницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації

Фото:https://www.facebook.com

Початок на 1-й сторінці

На форумі в Дарницькому районі організацій 
громадянського суспільства «Київ – столиця 
діалогу» виступає голова Громадської ради  
при Дарницькій райдержадміністрації Генна-
дій Сінцов  

Фото:https://www.facebook.com

Під час форуму в Дарницькому районі організацій громадянського суспільства «Київ – столиця 
діалогу» учасники форуму  

Фотоколаж:https://www.facebook.com
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Відкриті звернення представників інститутів громадянського суспільства 

в місті Києві до Президента України Володимира Зеленського

Думка члена Громадської ради Фонду соціального страхування України Богдана Назаренка 

Врятували честь поліцейського мундиру офіцера Супряги

В столиці з 2010 року відсутнє місцеве самоврядування. 
Районні ради не функціонують з ініціативи Януковича, який 
запровадив свою реформу централізації і скасував районні 
ради в Києві.

В 2015 році районні ради були знову утворені рішенням 
Київської міської ради.

Але згодом розвинулася детективна історія децентралі-
зації по-київськи. Районні ради утворені, але вибори до них 
заблоковані.

Ми неодноразово в минулих випусках «Київ.org» розпо-
відали про тривалу боротьбу за відновлення районних рад 
в столиці. Наш читач знає, як Київрада багато раз маніпуля-
тивно під час пленарних засідань саботувала стратегічну 
ініціативу Громадської ради при КМДА щодо відновлення 
місцевого самоврядування в Києві. 

Оскільки не йдеться про утворення районних рад, а 
тільки про розблокування виборів до них, кияни пропо-
нували депутатам Київради звернутися до ЦВК з вимогою 
призначити конкретну дату виборів до райрад в столиці. 
Під різними приводами відповідний Проект рішення про-
валювала саме Фракція БПП «Солідарність». Всі інші фракції 
та депутатські групи своїми голосами, а не лише на словах, 
підтримали місцеву ініціативу громади Києва щодо понов-
лення місцевого самоврядування, та голосів без провладної 
більшості, звичайно, не вистачало. Закон і бажання вибор-
ців не стали аргументами для тих провладних депутатів, які, 
лякаючи людей розбалансуванням системи управління, на-
справді прагнуть не випустити ключові ресурси зі своїх рук. 

Як крик відчаю – Відкриті звернення представників ін-
ститутів громадянського суспільства (ІГС)  в місті Києві до 
гаранта Конституції України. Звернення ІГС відбулися від 
імені Громадської ради при Київській міській державній 
адміністрації, а також від імені Координаційного комітету 
Громадських рад при державних адміністраціях у місті Ки-
єві, до якого входять і міська Громадська рада, і всі районні 
Громадські ради столиці.

Активісти стурбовані дефіцитом, який склався в бю-

джеті Фонду соцстрахування. 

В Укрінформі відбулася Прес-конференція на тему: «Дефіцит 
бюджету Фонду соціального страхування України: причини та 
наслідки». Організатором конференції стала Громадська рада 
Фонду соцстрахування України. Учасниками були: Володимир 
Петровський – голова Громадської ради Фонду соцстрахування 
України, ГО «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїн-
ський парламент працездатних інвалідів»; Наталія Землянська – 
заступник голови Громадської ради Фонду соцстрахування 
України, Всеукраїнська професійна спілка виробничників і під-
приємців; Олександр Лисенко – секретар Громадської ради Фон-
ду соцстрахування України, Всеукраїнська громадська організа-
ція «Зелена варта»; Богдан Назаренко – член Громадської ради 
Фонду соцстрахування України, Громадська організація «Спілка 
орендарів та підприємців України»; Вадим Циганок  – член Гро-
мадської ради Фонду соцстрахування України, Профспілка пра-
цівників фізичної культури та спорту.

Назаренко Богдан Станіславович, член Громадської ради 

Фонду соціального страхування України (ФССУ) висловився 
стосовно позачергового засідання Правління ФССУ, що відбу-
лось 30 травня 2019 року, наступним чином:

«Учорашнє зірване державною стороною засідання Прав-
ління ФССУ показало:

По-перше, нині діюче керівництво Мінсоцполітики визнає 
свої помилки при формуванні і виконанні Державного бю-
джету України на користь застрахованих осіб і попри все ба-
жає уникнути відповідальності. 

По-друге, керівництво ФССУ в особах повноважних пред-
ставників державної сторони, профспілок і роботодавців 
грубо порушують Постанову Кабінету Міністрів України 
№ 555 від 05.08.2015р. в частині відсторонення Громадської 
ради, зокрема, і широких верств громадськості в цілому від 
фактичного виконання функцій громадського контролю за 
діяльністю ФССУ. 

Демократія в небезпеці.
Суспільство вимагає змін!»

Продовження історії. Початок чи-
тайте в минулому випуску «Київ.org»

В минулому випуску газети «Київ.

org» в статті «Офіцер поліції охорони 

Супряга – пособник рейдерів?» ми 

розповідали , як в середу, 3 квітня, 

близько 17:15 групою невстановле-

них осіб бандитської зовнішності, за 

віком на вигляд від 40 років і вище 

відбулося рейдерське захоплення 

будинку № 2 в Садівничому това-

ристві «Берізка-1» в Бориспільсько-

му районі Київської області. Саме в 

цей час сторож натискав тривожну 

кнопку, але наряд ДСО (Державної 

служби охорони), тобто Наряд по-

ліції охорони (НПО) не приїхав. Ми 

обіцяли, що поки йде попереднє 

слідство – будемо відстежувати роз-

виток подій та інформувати громад-

ськість і правоохоронні органи. 

Знайомимо читачів, яким чином від-

реагувало на даний злочин Управління 
поліції охорони (УПО) в Київській об-
ласті Національної поліції України. 

Було проведено службове розслі-
дування. Управління з цього приводу 
видало наказ за номером 2780 від 
16.05.2019 року «Про факт порушен-
ня службової дисципліни окремими 
працівниками Бориспільського МВ 
УПО Київської області та покарання 
винних». З цього наказу бачимо, що 
поліцейські думають більше не над 
покращенням своєї роботи, а над тим, 
як рятувати честь мундиру. Так, офіцер 
поліції, начальник Державної служби 
охорони Супряга Олександр Васильо-
вич, котрий не проконтролював і не 
вжив достатніх заходів для правиль-
ного оформлення службових докумен-
тів, котрий особисто надав вказівку не 
виїжджати Наряду поліції охорони на 
об’єкт, на якому спрацювала тривожна 
кнопка під час його рейдерського за-

хоплення, – отримав лише зауваження.
В той же час поліціянти знайшли 

серед своїх «цапа відбувайла», підле-
глого О.В. Супряги, інженера технічної 
охорони Бориспільського міжрайон-
ного відділу (МВ) УПО в Київській об-
ласті З.Л. Попову, якій  винесли догану 
і матеріальне покарання тільки за те, 
що вона, начебто, винна у відсутності 
внутрішнього службового наказу, який 
і не хотів підписувати той же самий на-
чальник О.В. Супряга. 

Вважаємо питання закритим в час-
тині визнання своєї провини поліці-
янтами охорони за неякісну службу. 
Але виникло інше риторичне запитан-
ня: чи все нормально у керівництва 
Управління поліції охорони в Київській 
області з оцінками ступеню провини і 
відповідальності тих чи інших осіб? 

Під патронатом гаранта Конституції України

Соціальне життя

Правочинство і  злочин

Під час Прес-конференції в Укрінформі на тему: «Дефіцит 
бюджету Фонду соціального страхування України: причини та 
наслідки»     

Фото:Укрінформ
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Влада

Департамент суспільних комунікацій КМДА очолив Роман Лелюк

Мер Києва Віталій Кличко призначив директо-

ром Департаменту суспільних комунікацій Ки-

ївської міськдержадміністрації (КМДА) Романа 

Лелюка. На цю посаду Роман Валерійович пере-

ведений з Оболонської районної в місті Києві 

держадміністрації (РДА), де він обіймав посаду 

першого заступника голови РДА. До роботи в 

КМДА Роман Лелюк приступив з квітня.

 

З перших днів роботи Роман Валерійович наголо-
сив на важливості партисипації, яка є двосторон-
ньою комунікацією між місцевими органами влади 
та суспільством: «Починаємо інформаційно-просвіт-
ницьку кампанію процесів партисипації в столиці. 
Особливу увагу приділяємо популяризації Громад-
ського бюджету, як найефективнішому та найре-
зультативнішому інструменту участі.

Новостворене комунальне підприємство «Центр 
публічної комунікації та інформації» планує вико-

ристовувати, як традиційні форми інформаційної 
компанії, такі як: воркшопи, фестивалі, діджитал-
інструменти (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, 
Telegram), інформаційні блоки на радіо та телека-
налі, зовнішню рекламу, аудіорекламу, так і іннова-
ційні: розроблення чат-боту ГБ, використання email 
розсилки, рекламу в WiFі у транспорті та багато ін-
шого.

Інструменти партисипації важливі для розвитку 
демократії в столиці, тож запрошую лідерів думок, 
громадські організації до професійної дискусії та 
спільної роботи на базі КП «Центр публічної комуні-
кації та інформації». 

Роман Лелюк взяв участь в черговому засіданні 

Постійної комісії з питань місцевого самоврядуван-
ня, регіональних та міжнародних зв`язків Київради, 
на якому розглядали питання присвоєння назв 40 
новим вулицям та провулкам столиці; надано до-
звіл на створення органу самоорганізації населен-
ня; оцінювали ситуацію щодо законності заснування 
органами самоорганізації населення комунальних 
підприємств.

 Нинішній директор Департаменту суспільних ко-
мунікацій КМДА декларує, що він завжди відкритий 
до конструктивної взаємодії та співпраці

В середині травня Роман Лелюк мав нагоду зустрі-
тись з представниками секретаріату Ради Європи з 
питань визначення організаційно-правових засад 
Київської агломерації.

В рамках програми Ради Європи «Децентралізація 
і реформа місцевого самоврядування в Україні» від-

відав зустріч фахового огляду.
Разом з колегами у фокус-групах працювали над 

розвитком економіки та транспортної інфраструк-
тури, а також над питаннями житлово-комунально-
го господарства та охорони здоров’я.

 Також в травні Роман Лелюк приєднався до три-
денного курсу Академії громадської участі в рамках 
проекту Ради Європи.

Особисто долучився до обговорення проек-
тів з трьох важливих напрямків: ЖКГ, комуніка-
ційна стратегія та екологія. Отримав прекрасний 
досвід вироблення спільних рішень у форматі: 
«влада+громада=партнерство».

Роман Валерійович впевнений, що розроблені 
пропозиції будуть імплементовані і корисні.

   Директор Департаменту суспільних комунікацій 
Роман Лелюк взяв безпосередню участь у фестивалі 
проектів Громадського бюджету (ГБ-фест).

Роман Лелюк в Укрінформі з приводу інформаційно-просвітницької 
кампанії процесів партисипації в столиці

Фото:https://www.facebook.com

Перший особистий прийом Романом Лелюком громадян на посаді директора Департаменту суспільних комунікацій КМДА
Фото:https://www.facebook.com

Роман Лелюк бере участь на черговому засіданні Постійної комісії 
з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних 
зв`язків Київради 

Фото:https://www.facebook.com

Роман Лелюк на зустрічі з представниками секретаріату Ради 
Європи з питань визначення організаційно-правових засад Київської 
агломерації 

Фото:https://www.facebook.com

Під час офіційного відкриття фестивалю проектів Громадського 
бюджету (ГБ-фест)

Фото:https://www.facebook.com

Роман Лелюк обговорює проекти життєдіяльності столиці під час прведення триденного курсу Академії громадської участі в рамках проекту 
Ради Європи

Фото:https://www.facebook.com
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