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 № з/п Напрямок  

 

 

Завдання. Проект. Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Стан виконання  

 Залучення громадян 

та ІГС до прийняття 

управлінських 

рішень, їх 
виконання та 

контроль 

1.  Проведення публічних 

консультацій з 

громадськістю (дні 

відкритих дверей, 
громадські обговорення, 

засідання «круглих 

столів», засідання 

громадської ради тощо) з 

метою залучення 

громадськості до 

формування та реалізації 

державної, регіональної та 

місцевої політики. 

2017 – 2020 Структурні 

підрозділи 

Білоцерківської 

міської ради 

Здійснюється постійно (додаток №1) 

 

  2. Забезпечення участі 

членів територіальної 

громади Білої Церкви в 

місцевому самоврядуванні 
(загальні збори, місцеві 

ініціативи, громадські 

слухання, громадські 

експертизи). 

2016 - 2020 Структурні 

підрозділи  

Білоцерківської 

міської ради 

Завершено процес розробки та державної реєстрації  Статуту територіальної 

громади м. Біла Церква. 

У рамках реалізації положень Статуту територіальної громади члени 

територіальної громади скористались інструментом прямої демократії такої як 
«Місцева ініціатива» , що була розглянута на сесії Білоцерківської  міської ради, 

«Громадські слухання» (28.09.2018р.) та «Загальні збори членів територіальної 

громади за місцем проживання в місті Біла Церква» (02.09.2018р., 23.12.2018р.), 

що була розглянута в порядку, визначеному Положенням про загальні збори 

членів територіальної громади за місцем проживання в місті Біла Церква і 

оприлюднено на офіційному сайті міської ради. 

  3. Створення  рад 

мікрорайонів. 

2017-2020 КП БМР «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

Затверджено рішення міської ради про органи самоорганізації населення у 

м.Біла Церква (проект депутата міської ради А.П.Короля). 28 березня 2018р. 

проведено зустріч із мешканцями мікрорайону Гайок та створено ініціативну 

групу для вирішення проблемних питань мешканців.  

  4. Проведення 

громадських слухань 

щодо реалізації Стратегії 

державної політики 

сприяння розвитку 
громадянського 

суспільства в Україні та 

Програми розвитку 

громадянського 

суспільства в м. Біла 

Церква. 

2017 – 2020 КП БМР «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви», Рада 

сприяння розвитку 
громадянського 

суспільства м. Біла 

Церква  

У вересні 2018 проведена зустрічі з представниками активного громадянського 

суспільства  щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні та Програми розвитку громадянського 

суспільства в м. Біла Церква. 

Реалізація Програми буде обговорюватися 20-25 січня 2019 року з членами 
Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради. 



  5. Запровадження 

спільних навчальних 

тренінгів для державних 

службовців, посадових 

осіб органів місцевого 
самоврядування та 

представників інститутів 

громадянського 

суспільства, окремих 

громадян щодо механізмів 

участі громадськості у 

формуванні та реалізації 

державної, регіональної 

політики (зокрема, щодо 

сприяння проведення 

громадської експертизи 
проведення консультацій з 

громадськістю, створення 

та налагодження роботи 

громадських рад, 

організація доступу до 

публічної інформації, 

проведення конкурсів 

проектів для фінансової 

підтримки інститутів 

громадянського 

суспільства). 

2017 – 2020 КП БМР «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

Проведено ряд навчальних тренінгів: 

 

- 10 січня 2018р., в рамках реалізації «Програми розвитку громадянського 

суспільства» в м.Біла Церква, проведено навчальний захід із керівниками 

загальноосвітніх закладів, представниками управління освіти та науки БМР, 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

- 24-25 лютого 2018р. тренінг «Написання проектів. Фонди ЄС» за участю 

представників влади, громадських активістів, ініціативних груп та громадських 

організацій Білої Церкви; 

- 27 лютого 2018р. відбувся семінар «Оцінка розвитку та вдосконалення 

Громадського бюджету», за участі авторів проектів, членів робочої групи з 

питань впровадження Громадського бюджету в місті, представників 

структурних підрозділів та активистів міста; 

- 05 травня 2018р. в рамках «Школи Активного Громадянина» організовано та 

проведено тренінг "Написання проектів. Громадський бюджет»; 

- 14 та 15 травня 2018р. - навчальний тренінг по «Соціальному замовленню»; 
- 21 вересня 2018р. - тренінг з проектної діяльності та фандрейзингу для 

представників ІГС та посадових осіб органів місцевого самоврядування; 

- 05 жовтня 2018р. - тренінг для адміністраторів профільних управлінь та 

відділів у рамках реалізації проекту «Впровадження механізму соціального 

замовлення»; 

- 19 жовтня 2018р. відбувся тренінг «Інструменти фандрейзингу та 

профілактика професійного вигорання» для представників ІГС та профільних 

управління; 

- 01 листопада 2018р. було проведено тренінг «Громадський бюджет Білої 

Церкви» для представників студентського уряду міста. 

- 17 листопада 2018р. відбулася «Школа місцевої демократії для представників 

ІГС, посадових осіб та депутатів міської ради». 34 учасники вчились ефективно 
користуватися інструментами місцевої демократії та впливати на прийняття 

рішень міською владою. 

 



  6. Сприяння участі 

делегацій представників 

громадськості та ІГС  у 

масових заходах з 

відзначення державних 
свят та пам’ятних 

історичних подій у Білій 

Церкві, Київській області 

та Україні. 

2016 – 2020 КП БМР «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви», 

структурні 
підрозділи 

Білоцерківської 

міської ради, 

відділ культури та 

туризму міської 

ради 

За участю делегацій представників громадськості та ІГС у масових заходах з 

відзначення державних свят та пам’ятних історичних подій  у 2018 році 

проведено наступні заходи: 

СІЧЕНЬ 

День Соборності України 
День визволення Білої Церкви від нацистських загарбників 

ЛЮТИЙ 

Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

День Героїв Небесної Сотні 

День рідної мови 

БЕРЕЗЕНЬ 

Заходи до Шевченківських днів 

КВІТЕНЬ 

Заходи до Днів Чорнобильської трагедії   

Відзначення Великоднього свята 

ТРАВЕНЬ 
Покладання квітів до погруддя Т.Шевченка з нагоди перепоховання 

Т.Г.Шевченка на Чернечій горі 

Заходи до Дня Перемоги у Другій світовій війні  

ЧЕРВЕНЬ 

День Скорботи  і вшанування памяті жертв війни в Україні 

СЕРПЕНЬ 

Урочистості до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України 

ВЕРЕСЕНЬ 

Святкування Всеукраїнського Дня бібліотек 

День міста Біла Церква 

ЖОВТЕНЬ 

День Захисника України 
День визволення України 

ЛИСТОПАД 

Заходи до Дня української писемності та мови 

День гідності і свободи 

Вшанування пам’яті жертв Голодоморів 

ГРУДЕНЬ 

День місцевого самоврядування 

 



  7. Забезпечення участі 

керівників структурних 

підрозділів 

Білоцерківської міської 

ради  у засіданнях 
громадської ради у разі її 

звернення. 

2016 – 2020 Відділ 

інформаційних 

ресурсів та зв’язків 

з громадськістю 

міської ради  

Здійснюється постійно. 

За період 2018 року керівників структурних підрозділів Білоцерківської міської 

ради брали участь у засіданнях які проводилися відповідно до рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 28 серпня 2018 року 

№408 «Про внесення змін до Положення про громадську раду при виконавчому 
комітеті Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 23 серпня 2016 року №371,  про 

ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу 

Громадської ради», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 27 листопада 2018 року №707 «Про затвердження складу Громадської ради 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради», протоколу №1 від 13 

грудня 2018 року Громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради. 

  8. Створення та оновлення 

бази даних інститутів 

громадянського 

суспільства, що діють у 

Білій Церкві. 

2017  КП БМР «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

У процесі виконання. Дані, що надані реєстраційними органами, 

систематизуються та узагальнюються. 



  9. Проведення щорічного 

міського конкурсу 

програм і проектів 

громадських організацій. 

2017 – 2020 КП БМР «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

Управлінням у справах сім’ї та молоді міської ради проводиться конкурс 

проектів для молодіжних громадських організацій. 03.05.2018 року відбулося 

засідання комісії по проведенню міського конкурсу проектів і програм дитячих 

та молодіжних громадських  організацій стосовно дітей, молоді та сімей в 2018 

році. Визначені переможці: 
Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської 

організації «Молода просвіта» (голова осередку - Климчук К.В.). Назва 

проектів: 

1. Біла Церква-молода. Біла Церква – літературна 

2. Бойовий шлях 72-ї окремої механізованої бригади  у 2014-2017 роках 

3. Підготовка та проведення козацького вишкільного табору 

Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської 

організації студентів – інвалідів «Гаудеамус» (голова - Карпова О.О.). Назва 

проектів: 

1. Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності 

вищого навчального закладу 
2. Формування патріотизму та національної гідності серед молоді Білої Церкви 

через вивчення українського визвольного руху на Білоцерківщині (1941 – 1945 

рр.) 

Громадську організацію «Команда молоді Київщини» (голова - Крамар О.С.). 

Назва проектів: 

1. Білоцерківський міжшкільний  лазертаг – турнір 

2. Творимо разом 

 

11.09.2018р. відбулася зустріч з метою ознайомлення молоді з можливостями 

самореалізації, розвитку, реалізації власних ініціатив, а також можливостей 

партнерства з управлінням молодіжної політики та національно-патріотичного 

виховання облдержадміністрації та Комунальним закладом Київської обласної 
ради «Київський обласний молодіжний центр». У рамках зустрічі представників 

молодого покоління ознайомили із низкою проектів, конкурсів, програм, які 

реалізуються на Київщині та по всій Україні, таких як: Обласний конкурс 

проектів, Британська рада тощо. 

  10. Сприяння роботі 

консультативно – 

дорадчих органів  та 

матеріально-технічне 

забезпечення її діяльності. 

 

2016 – 2020 Відділ 

інформаційних 

ресурсів та зв’язків 

з громадськістю 

міської ради  

Здійснюється постійно. 

Для засідання ініціативної групи по створенню Громадської ради при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, засідань зборів Громадської 

ради при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради виділялося 

приміщення та надавалося все необхідне матеріально-технічне забезпечення. 



  11. Проведення  

соціологічних  досліджень  

та  вивчення  громадської  

думки мешканців м. Біла 

Церква. 
 

2017 – 2020 КП БМР «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

- Під час реалізації грантового проекту з навчання педагогів інклюзивній роботі  

в липні 2018р. вивчалась думка вчителів та вихователів стосовно розвитку 

інклюзивного середовища в Білій Церкві 

В рамках реалізації проекту «Сонях» постійно проводилось опитування  та 

залучення людей пенсійного віку і представників ВПО до соціологічних 
досліджень 

- 07 серпня 2018р. під час інформаційної зустрічі з керівниками та 

представниками реабілітаційних центрів було проведено опитування з метою 

залучення цієї категорії мешканців до заходів в рамках реалізації Програми 

розвитку громадянського суспільства. 

- 09 листопада 2018р. під час зустрічі з керівниками активних ГО було 

проведено анкетування на предмет вивчення потреб та можливості сприяння 

Агенції стратегічного розвитку в покращенні роботи громадських організацій 

- 17 листопада 2018р. під час проведення «Школи місцевої демократії для 

представників активного громадянського суспільства, посадових осіб та 

депутатів міської ради» проведено  соціологічне  дослідження оцінки демократії 
у взаємовідносинах з міською владою.  

- Під час  проведення форуму «Київщина Інвестиційна: конкуренція за 

інвестиційні ресурси» (05.12.2018р) було проведено опитування білоцерківців з 

визначення нагальних проблем міста та шляхів їх вирішення. 

 



  12. Сприяння в реалізації 

бюджету участі, де певний 

процент річного бюджету 

Білої Церкви 

витрачатиметься 
відповідно до пріоритетів 

громадян. 

 

2017 – 2020 Структурні 

підрозділи 

Білоцерківської 

міської  ради 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м. Біла Церква в новій 

редакції, затверджене рішенням міської ради від 29 березня 2018 року  №2014-

48-VII. 

Відповідно до п.4 вищезазначеного Положення загальний обсяг громадського 

бюджету м. Біла Церква на відповідний бюджетний рік становить 1 відсоток 
обсягу власних  доходів загального фонду міського бюджету міста за звітний 

рік, що передує року,  у якому подаються проекти. Отже розмір громадського 

бюджету (бюджету участі) м. Біла Церква в 2018 році визначений у сумі 7,21 

млн. грн. (1% обсягу власних доходів загального фонду міського бюджету за 

2017 рік). 

Кількість проектів, поданих для реалізації за рахунок коштів громадського 

бюджету м. Біла Церква, цього року склала 48 одиниць, до голосування були 

допущені 17 проектів, 15 великих проектів і 2 малі проекти. 

Голосування за проекти «Громадського бюджету 2018» відбулося з 03 по 23 

вересня. Кожен білоцерківець віком від 14 років мав можливість віддати свій 

голос за один великий і один малий проект. В цьому році було впроваджене 
голосування за допомогою Он-лайн платформи Громадський бюджет за 

посиланням на офіційному веб-сайті міської ради: https://bc-budget.e-dem.in.ua/#/ 

. Загалом участь у голосуванні за проекти Громадського бюджету взяло більше 

7,5 тисяч мешканців Білої Церкви. 

Підсумки голосування та перелік проектів-переможців схвалені Робочим 

органом протягом шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи 

інший проект при голосуванні на пунктах голосування та в «on-line» режимі, на 

відкритому засіданні Робочого органу. Робочий орган  на своєму  засіданні 

відповідно до результатів голосування сформував рейтинг проектів та визначив 

перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського 

бюджету (бюджету участі) м. Біла Церква в 2019 році. 

В 2018 році впроваджено 11 з 12 проектів Громадського бюджету. 

 Підвищення 

активності 
громадян та ІГС до 

участі в суспільно-

політичному та 

соціально-

економічному житті 

міста. Посилення 

інфраструктури 

громадянського 

суспільства. 

13. Відзначення подяками 

і почесними грамотами 
Білоцерківської міської 

ради  кращих 

представників інститутів 

громадянського 

суспільства. 

2017 – 2020 Відділ 

інформаційних 
ресурсів та зв’язків 

з громадськістю 

міської ради 

- Традиційним у Білій Церкві стало призначення щорічних іменних (21) 

стипендій міського голови кращим студентам міста.  Розпорядженням міського 
голови   від 02 жовтня 2018 року №162 Р  дана   стипендія    вчергове  була 

призначена  21 студенту  міста  на 2017-2018  навчальний рік. 18 жовтня  2018 

року,  в приміщенні міської ради   відбулося  її урочисте вручення.    

- В 2018 році  було вручено подяки активним волонтерам Білоцерківської 

міської організації Товариства Червоного Хреста України. Також було 

нагороджено призерів флеш-мобу добрих справ до Дня волонтера, презентовано 

роботу Центру волонтеріату Білоцерківської міської організації Товариства 

Червоного Хреста України. 



  14. Передбачити у плані 

роботи міського голови  

Дня прийому керівників 

інститутів громадянського 

суспільства міста. 

2017 – 2020 Відділ 

інформаційних 

ресурсів та зв’язків 

з громадськістю 

міської ради 

Протягом  2018р. на прийоми до міського голови  звернулося 25 представників 

організацій громадянського суспільства. 

  15. Оформлення в 

навчальних та 
бібліотечних закладах 

міста книжкових 

виставок, тематичних 

полиць щодо сприяння 

розвитку громадянського 

суспільства. 

2017 – 2020 Відділ культури та 

туризму міської 
ради 

Протягом 2018 року в бібліотеках міста було презентовано книжкові виставки: 

присвячені національним меншинам,  
видання місцевих авторів – членів спілки письменників,  

щодо  реалізації  Стратегії  захисту  та  інтеграції  в  українське  суспільство  

ромської  національної  меншини 

 

 

  16. Сприяння діяльності 

ресурсного центру 

громадських організацій у 

місті Біла Церква.   

2016 – 2020 КП БМР «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви», ГО 

«Центр 

громадського 

розвитку» 

Співпраці з ресурсним центром у рамках реалізації Програми не було. 

На 2019 рік планується написання проекту щодо створення єдиного ресурсного 

центру. 

 

 

  17. Проведення щорічного 

міського форуму 
інститутів громадянського 

суспільства. 

2017 – 2020 

(кожен рік) 

КП БМП «Агенція 

стратегічного 
розвитку Білої 

Церкви» 

Протягом 2017 - 2018 років було проведено щонайменше 60 заходів 

спрямованих на розбудову та активізацію громадянського суспільства в Білій 
Церкві. В результаті цих заходів обговорювалися такі теми: розвиток 

громадянського суспільства, майбутня співпраця та відносини, інклюзія, гендер, 

волонтерство, соціальна відповідальність, соціальне партнерство, створення рад 

розвитку мікрорайонів, можливості громади міста впливати на розподіл 

бюджетних коштів, громадські слухання та місцева ініціатива, громадський 

бюджет, соціальне замовлення та соціальне підприємництво, тощо. За 

підсумками цієї роботи планується проведення міського форуму громадського 

суспільства у серпні-жовтні 2019 року. 

  18. Створення онлайн-

платформи для 

комунікації громадських 

організацій, активістів та 

представників органів 
місцевого 

самоврядування. 

 

2017 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

 04 грудня 2018 року відбувся анонс впровадження в Білій Церкві муніципальної 

соціальної мережі «Спільно». Дана інтернет-платформа для діалогу та 

консультацій з громадськістю стане інтерактивним помічником активної 

громади та дасть змогу максимально об’єднати всі міські інструменти 

демократії на одному електронному ресурсі. 
Розробник соціальної мережі  ГО «Укрмедіа» на безоплатній основі передасть 

Білоцерківській міській раді онлайн сервіс, який буде розміщено на офіційному 

веб-сайті міської ради.   



  19. Створення і підтримка 

електронної Біржі 

соціальних інвестицій. 

2017 – 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

14 травня 2018р. у Білій Церкві розпочалась реалізація проекту, направленого на 

активізацію громади та покращення якості надання послуг мешканцям нашого 

міста «Соціальне замовлення». 

29 листопада 2018р. на сесії Білоцерківської міської ради було затверджено 

Програму розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Біла Церква у 
2019 році з використанням механізму соціального замовлення та Положення про 

соціальне замовлення у місті Біла Церква, затверджене рішенням 

Білоцерківської міської ради від 27 вересня 2018р. №2809-57-VII, а 30 листопада 

в Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви відбувся тренінг з написання 

проектів для учасників конкурсу соціального замовлення.  

На реалізацію цієї програми на 2019 рік запланований бюджет в розмірі 100 тис. 

грн.  

  20. Проект щодо сприяння 

обміну досвідом із 

закордонними країнами, 

участь в міжнародних 

програмах (щодо розвитку 

громадянського 
суспільства). 

2017 – 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

- 19 січня 2018р. розпочав свою діяльність проект «Сонях» - що фінансується 

урядом ЄС. Проект спрямовано на створення пом’якшених умов для інтеграції 

ВПО в місто. Реалізується на платформі міської бібліотеки №8 та залучив до 

міста близько 300 тис.грн. 

- 14 травня 2018р. у Білій Церкві розпочалась реалізація проекту «Соціальне 

замовлення». Проект веде роботу одразу в декількох напрямках та охоплює 
приблизно 200 прямих бенефеціарів у місті. Проект фінансується урядом США. 

- 09 липня 2018р. відбулась  зустріч представників молоді Великобританії, 

Італії, Азербайджану та України з білоцерківськими молодіжними активістами.  

- 01 вересня 2018р. відбулась зустріч між молоддю України та Польщі. 

Спілкувались на тему «Інформаційна грамотність у контексті українсько-

польської дружби». 

- 02 листопада 2018р. Білу Церкву відвідали делегати Данського Червоного 

Хреста, які працюють в Грузії, Вірменії, Греції, Білорусії та  Україні. Зустріч 

організована Білоцерківським товариством ЧХ та Агенцією стратегічного 

розвитку. Відвідали міську раду,територіальний центр, обмінювались досвідом 

роботи в соціальній сфері, спілкувалися з активістами міста та  волонтерами. 

- 17 листопада 2018р. Школа місцевої демократії для представників активного 
громадянського суспільства, посадових осіб та депутатів міської ради. Учасники 

вчились ефективно користуватися інструментами місцевої демократії та 

впливати на прийняття рішень міською владою. Проект фінансується урядом 

США. 

- 11-13 грудня 2018р. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Польска 

Агенція з Розвитку Підприємництва)  поділилася досвідом про те, як заохотити 

місцевих представників ГС до оформлення заявок на отримання грантів 

Євросоюзу. 

- Протягом 2018 року також відбувалися зустрічі з Німецькими, Британськими, 

Норвежськими, Датськими представниками з метою подальшої координації в 

напрямку розвитку громадянського суспільства у Білій Церкві. 



  21. Підтримка молодіжних 

стартапів (створення 

центру молодіжних 

ініціатив). 

2017 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

- 11-13 грудня 2018р. Польскою Агенцією з Розвитку Підприємництва  

проведено навчання для молодих підприємців та стартаперів нашого міста, які 

планують вести свою діяльність та шукати партнерів на території ЄС 

Навчання було за наступними темами: 

- 11 грудня 2018р.  - Здійснення господарської діяльності в ЄС. Продаж 
продуктів до ЄС.  

- 12 грудня 2018р.  - Заохочення МСБ до оформлення заявок на отримання 

грантів ЄС.  

- 13 грудня 2018р. Бізнес-можливості та перспективи приватного сектора 

Україна/ЄС. 

На базі міськрайонного ЦЗ відкрито «Центр підтримки підприємництва», в тому 

числі молодіжного, проведено навчання для молоді, яка перебуває на 

реабілітації та написано 20 бізнес планів 

 

 

 Профілактика та 

протидія корупції. 

Освітня діяльність. 
Забезпечення 

прозорості та 

відкритості. 

 

22. Створення та 

забезпечення 

функціонування на 
офіційному веб-сайті 

Білоцерківської міської 

ради  рубрики 

«Громадянське 

суспільство». 

2016 Відділ 

інформаційних 

ресурсів та зв’язків 
з громадськістю 

міської ради 

Створені та постійно оновлюються розділи на офіційному веб-сайті 

Білоцерківської міської ради «Громадянське суспільство» та «Громадська 

участь». 
Посилання : https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/hromadianske_suspilstvo.html 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/hromadska_uchast.html  

  23. Висвітлення заходів 

Програми сприяння 

розвитку громадського 

суспільства у місті Біла 

Церква на період 2017-

2020 роки у засобах 

масової інформації. 

2017 – 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви», відділ 

інформаційних 

ресурсів та зв’язків 

з громадськістю 

міської ради 

Здійснюється постійно 

 

У міському друкованому виданні «Громадська думка» було оприлюднено цикл 

статей щодо розвитку громадянського суспільства; заходів, які проводяться в 

місті щодо даного напрямку.  

Також створено цикл відео сюжетів на дану тематику, які оприлюднювалися на 

ютуб-каналі Білоцерківської міської ради, інтернет мережі. 

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/hromadianske_suspilstvo.html
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/hromadska_uchast.html


  24. Організація  в 

навчальних закладах міста  

відкритих уроків щодо 

розвитку інститутів 

громадянського 
суспільства в сучасних 

умовах. 

 

2017 – 2020 Управління освіти 

та науки міської 

ради 

Першочергові завдання модернізації освіти міста на основі державно-

громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та 

потреб жителів громади  визначені в проекті «Державно-громадське управління 

і соціальне партнерство в освіті» Програми розвитку системи освіти міста Білої 

Церкви на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради 
від 28.01.2016 р. № 30-05-VІІ зі змінами від 07.09.2017 р. № 1105-35-VІІ та від 

29.03.2018 р. № 2030-48-VІІ. 

Реальна шкільна автономія, педагогіка партнерства, дитиноцентризм, 

задекларовані у Концепції «Нова українська школа», реалізуються насамперед 

через практичне втілення цінностей демократії та прав людини у навчально-

виховний процес, організацію діяльності школи та управління нею. Саме зміни 

в управлінській діяльності, перехід від державного до державно-громадського 

управління є запорукою демократизації всього шкільного життя. Одним із 

інструментів демократичного розвитку школи та державно-громадського 

управління нею є реалізація права батьків та учнів на участь у прийнятті рішень 

загальношкільної ваги. 
У закладах освіти міста діяльність органів  батьківського та учнівського 

самоврядування регламентується статутами закладів освіти, затвердженими в 

установленому порядку,  а також Положеннями про загальношкільні, класні 

батьківські комітети, затверджені загальношкільною конференцією учасників 

освітнього процесу або ж загальношкільними батьківськими зборами. 



     У квітні 2018 року на колегії управління освіти і науки  було розглянуте питання 

про стан розвитку учнівського та батьківського самоврядування в контексті 

реалізації проекту «Державно-громадське управління і соціальне партнерство» 

Програми розвитку системи освіти м. Білої Церкви на 2016-2020 роки та 

прийнято конструктивні рішення щодо демократизації освітнього процесу. 
У переважній більшості закладів освіти органи учнівського та 

батьківського самоврядування формуються на демократичних принципах: 

виборності, гласності. Вибори  до органів учнівського самоврядування, як 

правило відбувається 1 раз на 2 роки, під час проведення в місті організаційно-

діяльнісної гри «Вибори до міської ради учнівських депутатів», що є формою 

розвитку демократичних процесів в учнівському середовищі та своєрідною 

школою подальшої участі молоді у виборчих процесах в державі. Також органи 

учнівського самоврядування в класних колективах обираються на класних 

зборах. Вибори до органів батьківського самоврядування відбуваються на 

батьківських зборах класів, груп (класні та групові батьківські комітети) та на 

загальних батьківських зборах (конференціях) ЗНЗ та ДНЗ. 
Однією із форм залучення дітей до участі в громадському житті є 

учнівське самоврядування. Воно є найбільш ефективною технологією пошуку і 

підтримки учнівської молоді чиї особисті переконання спрямовані на активну 

участь у громадському житті, молоді, яка має організаторські здібності, 

усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свої 

енергію та здібності заради інших. 

 



     Учнівське самоврядування в нашому місті існує вже багато років. У 

кожному закладі створена  організація яка має свою оригінальну модель, свої 

атрибути, напрямки діяльності, водночас всі вони об’єднані у федерацію 

учнівських організацій «Єдність». Вищим органом учнівського самоврядування 

є міська учнівська конференція, що проводиться двічі на рік. Білоцерківська 
учнівська рада депутатів є виборним органом міського учнівського 

самоврядування, що представляє інтереси учнівської молоді міста та виконує від 

її імені та в її інтересах функції управління. Структури учнівських організацій 

навчальних закладів та міської ради учнівських депутатів є взаємопов’язаними. 

Прийняті рішення міською радою є обов’язковими до виконання і на рівні 

закладів освіти. 

 Справжнім виявом патріотизму, високої громадянської свідомості стала участь 

учнів, педагогів, батьків, закладів дошкільної та загальної середньої освіти у 

волонтерських акціях акція до Дня Соборності України «Діти єднають 

Україну», учнівська акція «Вони боролися, щоб ми перемогли», флеш-моб 

«Вишиванка». Учнівська акція «Україна єдина, акція милосердя «Хай серце не 
втрачає доброти», благодійна акція «У Попасну для малечі зберемо до школи 

речі», всеукраїнська акція «Запали свічку», волонтерська акція «Хай ангел в 

день святого Миколая вас від біди і зла оберігає», збір коштів, солодощів, 

іграшок, сувенірів, листів , малюнків нашим воїнам-захисникам і дітям, які 

проживають у зоні АТО (протягом року), волонтерська акція «Новий рік без 

самотності», волонтерська акція «Великодній кошик воїнам АТО», благодійні 

акції на підтримку хворих дітей, благодійна акція «На зустріч  мрії». 

Саме участь у волонтерських, благодійних акціях спрямованих на допомогу 

воїнам, хворим дітям сприяють  вихованню в учнівської молоді почуття власної 

причетності до вирішення справ громадянського життя, а усвідомлення 

важливості своєї ролі в усіх шкільних процесах, дозволяє підвищити мотивацію 

та покращує ефективність навчання.  



     Також заклади освіти у 2018 році були учасниками низки програм і 

проектів, спрямованих на розбудову громадянського суспільства.  Серед них 

швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в 

Україні», який реалізується в БЗШ №5, БНВО «ЗОШ №15-ДЮСОК», БЗШ №18, 

БНВО «Перша гімназія». Міжнародний проект «Розвиток учнівського 
самоврядування» Молдова-Україна за підтримки Всеукраїнської громадської 

організації «Жіночий консорціум України», учасником якого є БНВО «ЗОШ № 

15 – ДЮСОК». У ході реалізації цього проекту учнівський актив школи має 

можливість познайомитися з організацією учнівського самоврядування в 

європейських та американських школах. Також учні і педагоги БНВО «ЗОШ № 

15-ДЮСОК» працюють із низкою інших проектів, серед яких: «Історія моєї 

громади: минуле для спільного майбутнього» який  реалізовує представництво 

Асоціації Німецьких Народних Університетів в Україні. Завданням проекту є 

залучення учнів шкіл до історико-пошукової роботи, спрямованої на 

дослідження локальних історичних пам’яток, подій, постатей. Також  

запроваджується міжнародний проект «Інтеграція через діалог» за підтримки 
Української асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба», 

основне завдання цього проекту – це створення та підтримка Локальних центрів 

з наданням освітньої  підтримки дітям, які постраждалими від збройного 

конфлікту на Сході України  та анексії Криму.  

 

  25. Проведення 

роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо 

основ застосування 

вітчизняного 

антикорупційного 

законодавства. 

 

2017 – 2020 Структурні 

підрозділи 

Білоцерківської 

міської ради, 

Відділ з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції, взаємодії 

з 
правоохоронними 

органами та 

оборонної роботи  

міської ради 

 

З вересня 2018 року в закладах загальної середньої освіти міста викладаються 

такі курси правового спрямування, як-от: «Історія держави і права України», 

«Права людини в Україні», «Світ юридичної професії», «Ми – громадяни 

України», «Права дитини й людини в документах ООН», «Основи демократії»; 

«Вчимося бути громадянами», «Досліджуючи гуманітарне право», 

«Конституційне право України», «Світ юридичної професії». 

У всіх закладах загальної середньої освіти міста було сплановано й проведено 

низку заходів до Всеукраїнського тижня права та з нагоди Міжнародного дня 

прав людини.  
Протягом року в закладах освіти проведено низку тренінгів, семінарів, дискусій 

тощо з таких тем: «Інноваційні підходи до демократичного врядування у 

навчальному закладі в умовах розвитку демократичного суспільства», «Освіта 

та громадянське суспільство», «Розвиток компетентностей учасників освітнього 

процесу у сфері виховання демократичного громадянства й освіта в області прав 

людини», «Демократизація освітнього простору – шлях до євроінтеграції 

України», «Форми, методи та технології роботи з лідерами учнівського 

самоврядування», «Пресцентр» як складова демократичного врядування 

навчального закладу», «Євроклуб» як ефективна форма роботи з учнівською 

молоддю» тощо. У всіх бібліотеках закладів загальної середньої освіти 

оформлено інформаційні стенди та діють  книжкові виставки, тематичні полиці 
з тематики розвитку громадянського суспільства. 



  26. Здійснення постійного 

інформування суспільства 

стосовно проведення та 

результатів організаційно-

практичних заходів, 
спрямованих на 

зменшення впливу 

корупції на суспільно-

економічні відносини. 

 

2017 – 2020 Структурні 

підрозділи 

Білоцерківської 

міської ради, 

Відділ з питань 
запобігання та 

виявлення 

корупції, взаємодії 

з 

правоохоронними 

органами та 

оборонної роботи  

міської ради 

 

Здійснюється  постійне інформування громади Білої Церви  через друковані, 

радіоелектронні ЗМІ та мережу Інтернет стосовно проведення та результатів 

організаційно-практичних заходів, спрямованих на зменшення впливу корупції 

на суспільно-економічні відносини. 

 
У місті також створено телефонну «гарячу лінію» для повідомлення про факти 

корупції у міській раді та її виконавчих органів. Телефон «гарячої лінії» (0456) 

38-30-24. 

  27. Створення і сприяння 

діяльності громадського 

медіа-каналу. 

2017 – 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви», відділ 
інформаційних 

ресурсів та зв’язків 

з громадськістю 

міської ради 

Розроблено проект рішення міської ради №596/2-11 «Про створення 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Телерадіоорганізація 

«Місто». Наразі йде узгодження з міською радою. Реалізація діяльності 

громадського медіа-каналу заплановано на 2019 - 2020 рр.. 



  28. Розробка і реалізація 

Стратегії розвитку 

громадянської культури. 

2016-2017 Відділ культури 

Білоцерківської 

міської ради 

 

Відповідно напрямків Програми розвитку громадянського  суспільства у місті 

Біла Церква за 2018 рік Білоцерківською міською ЦБС імені Петра Красножона 

було проведено заходи до Всеукраїнського тижня права, у рамках якого 

відзначаються  Міжнародний день протидії корупції (09 грудня) та День прав 

людини (10 грудня)  А саме: 
• Година спілкування «Закон: чому ми повинні його знати?» (ЦБ); 

• Правова вікторина «Закони знати і дотримуватись» (ЦДБ); 

• Виставка-факт «Людина у світі законів» (Ф.3); 

• Юридична консультація «Реалізація прав людини в Україні» (ф.10) 

• Подорож web-ресурсами «Віртуальний світ прав для тебе» (ф.8) 

• Правовий діалог «Актуальні аспекти подолання корупції» (ф.4) 

Соціалізація та соціальна інтеграція до активного громадського життя 

вразливих категорій населення, людей з обмеженими фізичними можливостями. 

У бібліотеках міської ЦБС працюють клуби Академії пенсіонерів «Водограй» 

(ЦБ), «Осіннє золото» (ф.2), «Зарічани» (ф.4), «Сузір’я» (ф.9), «Золота осінь» 

(ф.8), жіночий клуб «Вікторія» (онкохворих жінок). Засідання клубів 
відбуваються 1 раз на тиждень, клуби працюють за окремим планом. 

Бібліотеки активно співпрацюють з громадськими організаціями: «Вікторія», 

«Просвіта», «Молода Просвіта», «Жіноча громада». 

Бібліотеками були проведені заходи із підвищення активності громадян  до 

участі в  суспільно-політичному та соціально-економічному житті міста: 

• Прес-викладка «Корупція: короткі історичні нотатки» (Ф.2); 

• Цикл лекцій «Як обирати, аби не шкодувати» (до виборів) (ЦБ); 

• Етичний діалог «Порушення прав жінок і чоловіків» (ф.4); 

• Бесіда «Право, обов’язок, свобода, відповідальність» (ф.6) 

• Міні-дискусія «Твоя громадянська позиція» (ф.9) 

  29. Залучення 

громадськості до 

профілактики корупції 

(Створення  
консультативно – 

дорадчого органу 

Білоцерківської міської 

раді з профілактики та 

протидії корупції). 

2016 – 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 
 

15 листопада 2018р. у Білій Церкві відбулися установчі збори щодо формування 

нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради.  Одним із створених комітетів Громадської ради є соціально-

економічний та фінансовий комітет, однією з його функцій  також є залучення 
громадськості до профілактики корупції. 



  30. Проведення освітніх 

програм з метою 

підвищення обізнаності 

громадянського 

суспільства щодо 
попередження корупції, 

правової та фінансової 

грамотності. 

2017 – 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

- З 07 серпня по 29 жовтня 2018р.  проведений перший в Білій Церкві курс 

навчання "Школа соціального підприємництва". 25 випускників отримали 

знання з підприємницької діяльності, правової та фінансової грамотності та 

ознайомились зі своїми правами щодо попередження корупції 

- 19 жовтня 2018р.  тренінг «Інструменти фандрейзингу та профілактика 
професійного вигорання» - курс навчив як до гарної справи знайти 

фінансування та після завершення проекту залишатися достатньо вмотивованим 

для подальшої діяльності. 

- 17 листопада 2018р. в Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви успішно 

пройшла Школа місцевої демократії для представників активного 

громадянського суспільства, посадових осіб та депутатів міської ради, учасники 

вчились ефективно користуватися інструментами попередження корупції, 

правової та юридичної грамотності. 

- 05 грудня 2018р. у Білій Церкві  відбувся Регіональний Форум «Київщина 

Інвестиційна: конкуренція за інвестиційні ресурси», який відвідали 

представники ІГС з з метою підвищення обізнаності громадянського суспільства 
та фінансової грамотності. 



 Соціалізація та 

соціальна інтеграція 

до активного 

громадського життя 

вразливих категорій 
населення, людей з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями. 

 

31. Створення 

Молодіжного Парламенту 

або Молодіжного  Уряду  

2016 – 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

Молодіжний уряд міста Біла Церква створений розпорядженням міського 

голови 21 червня 2017 року. У 2018 році працював згідно плану як 

консультативно-дорадчий орган при міському голові. 

 

- 09 листопада 2018р. відбулось чергове засідання Молодіжного уряду міста 
Біла Церква, на якому було розглянуто два основних питання – вирішення 

організаційних заходів та схвалення проекту програми Молодіжного уряду 

міста Біла Церква. 

Членами Молодіжного уряду схвалено за основу проект програми дій на два 

роки каденції та передбачено можливість подальшого внесення доповнень і  

корегувань до неї. Програму буде затверджено на ступному засіданні. 

Для організації та здійснення роботи уряду також було утворено комісії та 

затверджено їх персональний склад. Зокрема, це комісії: з питань культури та 

дозвілля; інформаційного супроводу та зв’язків з громадськістю; благоустрою 

та екології; спорту; національно – патріотичного виховання.   

Варто зазначити, що найближчим часом члени Молодіжного уряду планують 
зосередитись на проведенні екологічних заходів, підготовці до участі у 

громадському бюджеті міста, розробці та винесенні на розгляд Білоцерківської 

міської ради проекту Програми по вдосконаленню роботи з дітьми та підлітками 

Білої Церкви за місцем проживання в позашкільний та позанавчальний час, 

тощо. 

Відкрито інклюзивний простір для занять адаптивною фізкультурою на базі 

клубу за місцем проживання «Прометей» 

Розроблено Програму та проводияться заходи на постійній основі з метою 

психологічної підтримки родин в яких виховуються дітки з інвалідністю. 

Протягом року проводяться благодійні аукціони, ярмарки, виставки та 

розпродаж хенд мейду. який виготовляється людьми з інвалідністю. Кошти 

спрямовуються на підтримку діяльності ГО, які працюють з інвалідами 
Для керівників та представників ГО, які опікуються вразливими категоріями 

населення на постійній основі проводяться тренінги та консультації з метою 

залучення грантових коштів та інших ресурсів на реалізацію їх проектів. 

Виграно три гранти в соціальній сфері та залучено близько 1000000 гривень на 

вирішення пріоритетних завдань. 



  32. Продовження 

практики присудження та 

вручення Премії 

Білоцерківської міської 

ради за внесок молоді у 
розвиток місцевого 

самоврядування. 

 

2017 – 2020 Відділ у справах 

сім’ї та молоді 

міської ради 

 

29 листопада 2018 року Білоцерківська міська рада прийняла рішення про 

присудження Премії Білоцерківської міської ради за внесок молоді у розвиток 

місцевого самоврядування Віталію Нестеренку - голові громадської організації 

«Зміни Білу Церкву». Премія присуджена  активну громадянську позицію, 

реалізацію і підтримку соціально значимих проектів, пропаганду здорового 
способу життя та привернення уваги учнівської молоді до екологічних проблем. 

Дана Премія вручається одинадцятий рік поспіль. Її метою є сприяння 

соціальній активності молоді, широкому залученню її до суспільного життя і 

подальшого розвитку місцевого самоврядування, підвищенню ролі в 

громадському житті нашого міста. Премія присуджується щорічно. За попередні 

роки її лауреатами стали 9 молодих людей та 7 молодіжних громадських 

організацій, які активно сприяли процесам розвитку місцевого самоврядування, 

досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових проблем 

територіальної громади м. Біла Церква. 

  33. Забезпечення 

проведення щорічної 

зустрічі міського голови, 

депутатів міської ради, 
посадових осіб місцевого 

самоврядування з 

молодіжним активом 

міста. 

2016 – 2020 Відділ у справах 

сім’ї та молоді 

міської ради 

 

  21 листопада 2018р. в м.Біла Церква відбулася зустріч активістів молодіжних 

громадських організацій та представників студентської молоді із начальниками 

управлінь та відділів міської ради. 

  34. Проведення 

стажування молоді з 

повною вищою освітою чи 

такої, що закінчує вищі 

навчальні заклади в 

управліннях, відділах та 

структурних підрозділах 

міської ради. 

2016 – 2020 Відділ у справах 

сім’ї та молоді 

міської ради 

 

У 2018 році, відповідно до розпорядження міського голови, ознайомлення 27 

студентів та активістів з роботою відділів та управлінь відбувалося з 21 

листопада по 21 грудня у 14 управліннях і відділах міської ради.   

Стажування  проводиться з метою  ознайомлення молоді з діяльністю міської 

ради та її виконавчих органів, набуття практичного досвіду, перевірки 

професійного рівня і ділових якостей осіб з числа активістів молодіжних 

громадських організацій, лідерів студентського самоврядування вищих 

навчальних закладів міста, що в перспективі можуть бути залученими на службу 

в апарат виконавчого комітету і структурні підрозділи міської ради. 
Загалом,  практика стажування молоді в управліннях та відділах міської ради  

бере початок ще в 2003 році і  за період  2003-2018 років  стажування пройшли 

194 молодих людей. 

  35. «Територія ініціатив» 

(відкритий мікрофон, 

інтерактивне опитування 

думок мешканців міста 

щодо нагальних проблем 

життєдіяльності міста). 

2017 – 2020 Відділ культури та 

туризму міської 

ради 

Організовано виставку проектів в рамках  проведення конкурсу на  кращий 

проект пам’ятного знаку Борцям за волю і незалежність України та на кращий 

проект пам’ятного знаку жертвам Голокосту та опитано  мешканців міста щодо 

пропозицій по даним роботам. 

 Проведено громадські обговорення щодо перейменування вулиць та 

присвоєння імен юридичним особам, де кожний мешканець міг висловити свою 

думку. 



  36. Започаткування 

Школи соціальної анімації 

в громаді. 

2017 – 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

Питання  вивчається та досліджується  на актуальність 

  37. Цикл соціальнихвідео-

роликів(12 шт.). 

 

2016-2017рр. КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 
Церкви» 

Знято 6 соціальних відео- роликів: 

стратегічна сесія «Бізнес.Місто.Бренд»;  

«Е-декларування простими словами»; 
Меморандум про співпрацю між Агенцією стратегічного розвитку Білої Церкви 

та громадськими організаціями; 

Перший Форум  стратегічного розвитку «Біла Церква 2025»; 

Фотовиставка «Благодійність в об’єктиві»; 

Семінар «Прозорро на  практиці». 

 

В 2017 році виділено 30 тис. грн. – та знято 3 соціальних відеоролика, які 

транслювалися в мережі Інтернет, ТРК «Крокус-1» та кінотеатрі ім. О.Довженка 

 

2018 рік 

Виділено фінансування в обсязі 100 тис.грн. на зйомку 9 роликів. 
Знято один «Громадські організації». Інші заплановані ролики не зняті у зв’зку з 

невиконанням постачальником послуг. 

Також у 2018 році зняті соціальні роліки «Громадський бюджет», «Соціальне 

замовлення» та «Школа соціального підприємця» за рахунок альтернативних 

джерел фінансування.    



  38. Розробка проектів 

соціалізації  пенсіонерів і 

людей з особливими 

потребами (з метою їх 

активного залучення до 
життя міста, занять 

спортом тощо). 

 

2016 - 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

- 19 січня 2018р. розпочав свою діяльність проект «Сонях» - що фінансується 

урядом ЄС. Проект спрямовано на створення пом’якшених умов для інтеграції 

ВПО в місто. Реалізується на платформі міської бібліотеки №8 та залучив до 

міста близько 300 тис.грн.; 

- 19 березня 2018р. у приміщенні Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви 
відбулась зустріч робочої групи щодо формування місцевого Плану розвитку 

надання соціальній послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування 

інституційного догляду та виховання дітей. Ставши не лише комунікативним 

майданчиком для обговорення вкрай важливих питань для Білої Церкви, 

колектив Агенції приймає безпосередню участь у розробці місцевої програми; 

- 11 травня 2018р. на базі БНВО «ЗОШ № 15-ДЮСОК» відбувся круглий стіл на 

тему «Підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного середовища»; 

- 20 вересня 2018р. у приміщенні Білоцерківського дитячого оздоровчого центру 

«Шанс» відбулася зустріч за ініціативи ГО «Аюрведа» в партнерстві з Агенцією 

стратегічного розвитку Білої Церкви» щодо запущення пілотного проекту з 
онлайн-освіти для людей з інвалідністю;  

 - Протягом червня-вересня 2018р.  на основі соціального партнерства було 

залучено близько 400 тисяч гривень та відремонтовано приміщення КМП 

«Прометей» для занять адаптивною фізкультурою дітей з особливими 

потребами; 

- 01 жовтня 2018р. відкрито перший у нашому місті інклюзивний  простір у 

позашкіллі на базі КМП «Прометей»; 

- 03 жовтня 2018р. Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви разом з 

партнером ГО "Аюрведа" запустили онлайн-курси "Не обмежені можливості". 

Ці курси спрямовані, в першу чергу, на людей з інвалідністю. Метою цих курсів 

є надати певні навички охочим за напрямами: графіка та дизайн, створення 

сайтів та програмування; 
- 05 грудня 2018р., третій рік поспіль. Агенція стратегічного розвитку Білої 

Церкви за підтримки Білоцерківської міської ради та сприяння міськрайонного 

центру зайнятості є організатором благодійного ярмарку з нагоди 

Міжнародного дня людей з інвалідністю - проекту «Біла Церква Благодійна»; 

- Реалізований у 2018 році проект Інклюзивний простір у позашкіллі м.Біла 

Церква, спрямований на підтримку діток з особливими потребами, продовжує 

успішно розвиватись та знаходити підтримку серед небайдужих людей. 

https://www.facebook.com/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%96-%D0%BC%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-340532109805114/?__tn__=K-R&eid=ARCWiM9U6zweBms44tkcNxbHtju2pojElIgyUvDzuniJSjPZXfhWuohF-9u62gT4LHoDbDV2At-mgeoK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB3i22JQrCnvYW5ekh7nPCzh_GOFyZp1OtRxvzEiAYa9GXUkocWaySdP9gYfKP2b7NDhv_ftHvl_3g3yxip7s3hggVM6dEb1OZ7T29po7VojPXeyY-WUdGV67UO35yhNB6DNZXAM6KnRQHEZWN1ahqma2PsgcofcfaoCxP7WouIpgDkQOAX5I1Mwgb5zrMbiNGXDiOtRBljxcsSLM3sc0qLAKVslAZY66nuwvZr9bbqFoJeXLFZswGsTDbpxBKiXbS4Qhag8oUWDTQRJiStZ6DRp1X-EckUIgaoGCpILmQ3JqMVBYIy_U-aflbddLd5-vuqJPY0TTXPT23MRo6P8-ikmzkz
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80-%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%96-%D0%BC%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-340532109805114/?__tn__=K-R&eid=ARCWiM9U6zweBms44tkcNxbHtju2pojElIgyUvDzuniJSjPZXfhWuohF-9u62gT4LHoDbDV2At-mgeoK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB3i22JQrCnvYW5ekh7nPCzh_GOFyZp1OtRxvzEiAYa9GXUkocWaySdP9gYfKP2b7NDhv_ftHvl_3g3yxip7s3hggVM6dEb1OZ7T29po7VojPXeyY-WUdGV67UO35yhNB6DNZXAM6KnRQHEZWN1ahqma2PsgcofcfaoCxP7WouIpgDkQOAX5I1Mwgb5zrMbiNGXDiOtRBljxcsSLM3sc0qLAKVslAZY66nuwvZr9bbqFoJeXLFZswGsTDbpxBKiXbS4Qhag8oUWDTQRJiStZ6DRp1X-EckUIgaoGCpILmQ3JqMVBYIy_U-aflbddLd5-vuqJPY0TTXPT23MRo6P8-ikmzkz


  39. Залучення 

громадськості до 

пропаганди здорового 

способу життя та занять 

спортом. 

2017 - 2020 Відділ з питань 

фізичної культури 

та спорту міської 

ради 

З метою залучення громадськості до пропаганди здорового способу життя та 

занять спортом  за звітний період управлінням з питань молоді та спорту було 

проведено ряд спортивних заходів за участю громадських організацій міста, 

серед яких найбільш масовими є: 

- «Велосотка Біла Церква - 2018 » («ГО Біла Церква туристична»); 
- «Велосотка Білоцерківський стандарт» («БЦ Драйв»); 

- «Білоцерківський марафон» («Білоцерківський любительський біговий клуб 

RUN-UP NATION» та  «КЛБ «Білоцерківський марафон»); 

- «Чемпіонат міста з волейболу серед ветеранів» ( ГО ветеранів волейболу 

«Ліберо»); 

- «Санта - пергони» («Білоцерківський любительский біговий клуб RUN-UP 

NATION» та  «КЛБ «Білоцерківський марафон»); 

- «Триатлон, Дуатлон» (СК «Арсенал»); 

- «Змагання з баскетболу та футболу» (ГО «Рух молоді»); 

- «Чемпіонат України з велоспорту серед ветеранів» (Клуб ветеранів велоспорту 

«Віраж») та інші. 

  40. Посібник для 

орієнтації інвалідів в 
соціальних послугах. 

2017 КП БМП «Агенція 

стратегічного 
розвитку Білої 

Церкви», 

інститути 

громадянського 

суспільства(за 

згодою) 

Був поданий бюджетний запит на 2019 рік в обсязі 50 тис.грн. для випуску та 

друку посібника.Запит не був підтриманий, у зв’язку з чим у 2019 році буде 
формуватися повторний запит.   

  41. Розробка єдиної 

концепції соціалізації та 

реабілітації інвалідів. 

2017 - 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви», 

інститути 

громадянського 

суспільства(за 
згодою) 

Розроблена програма «Соціального замовлення». Закладено фінансування на 

2019 рік в обсязі 100 тис.грн.  

Заплановано реалізацію ряду номінацій конкурсу соціальних проектів, у тому 

числі «Соціальний захист інвалідів та їх соціально-психологічна реабілітація» та 

«Підвищення ролі і соціального статусу громадських об’єднань інвалідів у 

суспільстві, захист прав та основоположних свобод їх членів»   

 Моніторинг та 
оцінка реалізації 

Програми розвитку 

громадянського 

суспільства у місті 

Біла Церква 

42. Моніторинг та 
оцінкавпровадженихмехан

ізмів, 

ефективностіїхвикористан

няучасникамисоціального 

партнерства. 

2017  КП БМП «Агенція 
стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

Підведення підсумків заплановано на І півріччя 2019р 

  43. Удосконалення 

механізмів за 

результатами 

моніторингу. 

2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

Заплановано на ІІ півріччя 2019р 



  44. Підведення підсумків 

виконання програми, 

інформування громади 

(прес-конференція в 

національній 
інформаційній агенції). 

2017 – 2020 КП БМП «Агенція 

стратегічного 

розвитку Білої 

Церкви» 

2020 рік. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Білоцерківської міської ради           В. Кошель 
 

 



Додаток №1 до інформації  

Про виконання заходів (проектів) щодо реалізації Програми розвитку громадянського суспільства у місті 

Біла Церква на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 03 листопада 2016р. 

№302-18-VII 

 

 

 

Дата Тема 

17.01.2018 Громадське обговорення проектів рішень виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

«Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування» та «Про тариф на проїзд у міському електричному транспорті» 

(«При встановленні нових тарифів на проїзд найважливішим є віднайти баланс між 

пасажирами та перевізниками») 
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25.01.2018 

Тренінг на тему "Написання проектів. Фонди ЄС" 

27.01.2018 Семінар «Оцінка розвитку та вдосконалення Громадського бюджету», за участі авторів 

проектів, членів робочої групи з питань впровадження Громадського бюджету в місті Біла 

Церква, представників структурних підрозділів та активних жителів міста.  

31.01.2018 Засідання «круглого столу» на тему: «Як поліпшити довіру населення до щеплень? Погляд 

педіатра на проблему імунопрофілактики»  

01.02.2018 Круглий стіл «Представники ОГС міста – Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви – 

Міський голова» 

19.02.2018 Публічна консультація на тему медичної реформи в рамках заключного етапу 

Всеукраїнського туру «ЗміниТи: взаємодія заради змін» 

19.02.2018 Семінар на тему: «Реалізація проектів з підвищення енергоефективності по моделі ЕСКО») в 

рамках вивчення польського та норвезького досвіду у галузі енергоефективності 

28.02.2018 Семінар «Оцінка розвитку та вдосконалення Громадського бюджету» 

16.03.2018 Засідання «круглого столу» з питань розробки комплексної схеми розміщення зовнішньої 

реклами на території міста 

19.03.2018 Зустріч робочої групи щодо формування місцевого Плану розвитку надання соціальній 
послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування інституційного догляду та виховання дітей 

04.04.2018 Обговорення податків та зборів на 2019 рік (зустрічі з представниками бізнесу з питань 

затвердження податків та зборів на 2019 рік) 

12.04.2018 Зустріч представників міської влади м.Біла Церква із Президентом Всеукраїнської 

громадської організації «Клуб мерів», консультантом із юридичних питань Київського 

регіонального відділення Асоціації міст України Володимиром Удовиченком («Створення 

Білоцерківської об’єднаної територіальної громади: процес триває») 

14.04.2018 Семінар про актуальність родинних цінностей та взаємовідносин чоловіка та дружини – 

«Сильна Родина – сильна Громада».  

17.04.2018 Обговорення можливостей створення Центру пробації у Білій Церкві (зустріч, присвячена 

питанню створення Центру пробації у м.Біла Церква за підтримки норвезького Проекту 

Пробації NOLAU) 

18.04.2018 Підписання тристороннього договору між виконавчим комітетом Білоцерківської міської 

ради, Агенцією стратегічного розвитку Білої Церкви та рейтинговим агентством IBI-Raiting 

щодо визначення та оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості 

м. Біла Церква)  

19.04.2018 Громадське обговорення з питань охорони громадського порядку з жителями мікрорайону 
«Піонерський» 

24.04.2018 Зустріч щодо обговорення заходів із реконструкції системи теплопостачання комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» з представниками 

Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) та консалтингової компанії CLEAN, 

яка буде займатися техніко-економічним обґрунтуванням проекту 

25.04.2018 «Круглий стіл» з питань захисту прав споживачів та контролю якості харчових продуктів 

05.05.2018 «Школа Активного Громадянина». Проведено тренінг "Написання проектів. Громадський 

бюджет 2018". 

08.05.2018 «Школа Активного Громадянина» було проведено презентацію для студентів БНАУ про 

можливості Громадського бюджету 2018.  

 

11.05.2018 Круглий стіл на тему «Підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного середовища». 

 

12.05.2018 Фотоквест з метою ознайомлення представників ВПО з пам'ятками міста. 
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15.05.2018 

Семінари в зв’язку з початком реалізації проекту «Соціальне замовлення», направленого на 

активізацію громади та покращення якості надання послуг мешканцям нашого міста  

16.05.2018 Впровадження соцзамовлення у Білій Церкві (ряд заходів у рамках реалізації грантового 

проекту посольства США «Нова якість соціальних послуг через впровадження механізму 

соціального замовлення у Білій Церкві та Київській області») 

18.05.2018 Тренінг «Активні громадяни» від представництва Британської Ради. 

21.05.2018 Засідання «круглого столу» щодо обговорення регуляторного акту про тарифи на послуги, 

які надаються КП БМР «Будинок урочистих подій» 

23.05.2018 Обласний форум «Публічні закупівлі: досвід та перспективи» 

24.05.2018 Обговорення питань охорони громадського порядку із мешканцями центральної частини 

міста 

25.05.2018 Громадське обговорення проектів рішень міської ради щодо встановлення місцевих податків 

і зборів у м. Білій Церкві на 2019 рік 

11.06.2018 Засідання загальних зборів Київського регіонального відділення Асоціації міст України в 

місті Біла Церква 

12.06.2018 Зустріч із представниками TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE щодо системи 

громадського контролю держзакупівель DOZORRO 

13.06.2018 Обговорення проектів рішень про місцеві податки та збори на 2019 рік 

15.06.2018 Тренінг для фахівців соціальної сфери «Соціальне замовлення та його можливості для 
реформування системи інституційного догляду за дітьми в Київській області» - у рамках 

проекту «Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання 

послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів) у Київській 

області» 

19.06.2018 Громадські обговорення з питань охорони громадського порядку з мешканцями мікрорайону 

«Критий ринок» 

21.06.2018 Обговорення питання охорони громадського порядку 

02.07.2018 «Круглий стіл» на тему: історична культурна спадщина м. Біла Церква. Нові дослідження, 

збереження та охорона 

02.07.2018 Засідання робочої групи щодо розгляду проектів Громадського бюджету на 2018 рік 

06.07.2018 Форум з питань популяризації малого та середнього бізнесу «У пошуку нових знань, ідей та 

мотивації» 

09.07.2018 Зустріч білоцерківських молодіжних активістів із представниками молоді Великобританії, 

Італії, Азербайджану та України для обміну досвідом та подальших відносин.    

13.07.2018 Підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо партнерства у сфері реформування 

сектору теплопостачання та розробки довгострокового плану розвитку теплових мереж Білої 

Церкви) 

24.07.2018 Громадське обговорення питань обмеження часу реалізації алкогольних напоїв 

25.07.2018   «Круглий стіл» із обговорення проекту регуляторного акту - рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради «Про затвердження вартості послуг по приватизації державних 
квартир/будинків» 

7.08.- 

29.10.2018 
Розпочато навчальний проект "Школа соціального підприємця" 

07.08.2018 Інформаційна зустріч для представників реабілітаційних центрів для залучення їх до заходів 

в рамках реалізації Програми розвитку громадянського суспільства  

18.08.2018 Громадське обговорення питань, пов’язаних із присвоєнням назв та перейменуванням низки 

об’єктів на території міста 

20.08.2018 Громадське обговорення питань обмеження часу реалізації алкогольних напоїв у м. Біла 
Церква 

29.08.2018  «Круглий стіл» щодо обговорення проекту рішення Білоцерківської міської ради: «Про 

затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території міста Біла Церква» 

01.09.2018 Круглий стіл «Інформаційна грамотність у контексті українсько-польської дружби» 
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15.09.2018 

Фестиваль документального кіно з метою підняття патріотичного духу Білоцерківської 

громади. 

02.09.2018 Загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання в місті Біла Церква 

04.09.2018 Бізнес-зустріч «День підприємця 2018» 

11.09.2018 Зустріч представників Київської обласної державної адміністрації та Білоцерківської міської 

ради з молодіжним активом нашого міста (Можливості розвитку та самореалізації для молоді 

Білої Церкви) 

18.09.2018 «Круглий стіл» на тему: «Психологічна реабілітація учасників бойових дій» 

20.09.2018 Зустріч із координатором Програми Турецької агенції з міжнародної співпраці (ТІКА) в 

Україні - Хаджи Байрам Болатом 



21.09.2018 Громадське обговорення проекту Програми модернізації аеродрому «Біла Церква» 

21.09.2018 Тренінг з проектної діяльності та фандрейзингу для представників ІГС 

25.09.2018  Громадське обговорення  з питань охорони громадського порядку з мешканцями 

мікрорайону Леваневського 

29.09.2018  Презентація проекту «Відкритий бюджет» («Бюджет Білої Церкви – відкритий для 

громади») 

01.10.2018 Участь у відкритті першого інклюзивного простору у нашому місті. 

02.10.2018 Презентація інтерактивної панелі освітянам 

03.10.2018 Запустк онлайн-курсів "Не обмежені можливості".  

05.10.2018 Тренінг для адміністраторів сайтів профільних управлінь та відділів у рамках реалізації 

проекту "Впровадження механізму соціального замовлення".  

 

19.10.2018 Тренінг «Інструменти фандрейзингу та профілактика професійного вигорання» для ВПО, 

представників профільних відділів та інших представників ОГС 

24.10.2018 Зустріч із представниками Всеукраїнської благодійної організації «Українська фундація 

правової допомоги» 

01.11.2018 Тренінг «Громадський бюджет Білої Церкви» для студентів 4 курсу факультету права та 

лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету.  

07.11.2018 Громадське обговорення щодо Правил утримання тварин у місті 

09.11.2018 Круглий стіл з представниками активного громадянського суспільства Білої Церкви з метою 
формування загальних планів співпраці на 2019 рік в рамках «Громада/Влада» 

14.11.2018 Зустріч із представниками Проекту Пробації NORLAU щодо відкриття центру пробації в м. 

Біла Церква 

15.11.2018 Установчі збори щодо формування нового складу Громадської ради при виконавчому 

комітеті Білоцерківської міської ради 

17.11.2018 Школа місцевої демократії для представників активного громадянського суспільства, 

посадових осіб та депутатів міської ради. 34 учасники вчились ефективно користуватися 

інструментами місцевої демократії та впливати на прийняття рішень міською владою. 

20.11.2018 Робоча нарада щодо організації соціологічного дослідження з метою визначення та аналізу 

молодіжної інфраструктури м.Біла Церква з подальшим використанням даних для розробки 

та створення молодіжного соціального картування Київщини 

20.11.2018  Громадське обговорення з питань охорони громадського порядку з мешканцями мікрорайону 

Таращанський 

21.11.2018 Зустріч активістів молодіжних громадських організацій та представників студентської молоді 

із керівництвом міста, начальниками управлінь та відділів міської ради 

21.11.2018 Третя обласна краєзнавча конференція на тему: «Герої серед нас: сучасні захисники України» 

30.11.2018 Тренінг з написання проектів для учасників конкурсу «Соціальне замовлення» 

04.12.2018 «Круглий стіл» на тему: «Асоціація Україна – ЄС: що далі?», організований 

Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні спільно з Інститутом Євро-

Атлантичного співробітництва за підтримки Білоцерківської міської ради 

05.12.2018 Тренінгове заняття на тему: «Комунальне майно як цінний ресурс громади», яке було 
організовано ГО «Центр Експертизи Політики» в рамках  проекту «Комунальне майно  

Київщини – виклики сьогодення» 

05.12.2018 Благодійний ярмарок з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Проект «Біла Церква 

Благодійна»  

06.12.2018 Форум на тему: «Київщина інвестиційна 2018: конкуренція за інвестиційні ресурси» 

10.12.2018 Тристороння зустріч у Центрі розвитку підприємництва  у форматі: органи влади, державна 

служба зайнятості, роботодавці 
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13.12.2018 

Семінар на тему заохочення місцевих представників ГС до оформлення заявок на отримання 

грантів Євросоюзу від представників Польської Агенція з Розвитку Підприємництва. 

13.12.2018 «Круглий стіл» щодо розгляду проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про 

тарифи на ритуальні послуги» 

21.12.2018 Засідання «круглого столу»  з  обговорення  проектів  регуляторних  актів – рішень 

виконавчого комітету  Білоцерківської  міської  ради:  «Про  тариф  на  проїзд у  міському 

електричному  транспорті» та  «Про  тариф  на  послуги з перевезення пасажирів на  міських 

автобусних маршрутах загального користування» 

23.12.2018 Загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання за адресою: м. Біла 

Церква, вул. Пролетарська, 8 

 

 

Секретар Білоцерківської міської ради      В. Кошель 
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