Діяльність голови правління
ГО «Контактер» Ігоря Коцара
Ігор Коцар:
– Голова правління громадської організації «Контактер».
– Член конкурсної комісії з вибору переможця конкурсу на
впровадження у м. Боярка інструментів е-демократії.
– Член Експертної ради за програмою «Бюджет участі в місті
Боярка».
– Член транспортної комісії по пасажирському перевезенню у
місті Боярка при виконавчому комітеті Боярської міської ради;
– Один з координаторів акції «Зробимо Боярку чистою»;
– Переможець у конкурсі проектів для активних громадян від
British Council Ukraine та Боярської міської ради (проект
«Тенісний стіл – у кожен двір»).
– Переможець Програми “Бюджет участі у місті Боярка”» з
проектом «Тенісний стіл – у кожен двір».
– Адміністратор
групи «Боярське земляцтво» в соціальній
мережі Facebook.
29 квітня 2015 р. можна вважати початком впровадження ідей едемократії в Боярці, коли відбулося розширене засідання ІГ
«Контактер» за темою «Електронне самоврядування. Перспективи
впровадження» (спікер – Арсеній Гужва) в рамках діяльності
клубу «Активіст» (керівник – Марія Кириленко) при КиєвоСвятошинському ЦСПР. Після цього майже рік за активної участі
І.Коцара працювала робоча активістська група, відбувалися
підготовчі та консультаційні роботи.
Січень-лютий 2016 р. – Ігор Коцар провів підготовчі роботи до
впровадження «Положення про здійснення закупівель структурними
підрозділами виконавчого комітету Боярської міської ради,
комунальними підприємствами територіальної громади міста
Боярка та іншими одержувачами та розпорядниками коштів бюджету
міста Боярка та коштів комунальних підприємств у системі
електронних державних закупівель Prozorro» (прийнято 6 лютого

на 5 сесії VII скликання Боярської міської ради).
27 січня 2016 р. – організував навчання співробітників
Боярської міської ради, комунальних підприємств міста та
дошкільних навчальних закладів роботі з системою електронних
закупівель Prozorro.
20 лютого 2016 р. – організував та провів у м. Боярка Форум едемократії із залученням провідних ІТ-фахівців та експертів у
галузі е-демократії Центру розвитку інновацій НаУКМА.
Лютий-березень 2016 р. – як експерт брав активну участь у
засіданнях комісій та погоджувальних рад БМР з питань
фінансування розробки платформи е-демократії в м. Боярка.
Квітень-травень 2016 р. – підготував та провів Конкурс
Боярської міської ради з впровадження трьох сервісів едемократії (розробка технічних умов, підготовка оголошення про
проведення конкурсу тощо), а саме – розробка міського порталу,
впровадження системи електронного персонального голосування
депутатів та електронного документообігу.
Травень 2016 р. – взяв участь у роботі комісії БМР із вибору
переможців конкурсу на впровадження трьох сервісів едемократії у м. Боярка (підсумкове засідання відбулося 24
травня 2016 р.).
21 травня 2016 р. – взяв активну участь у підготовці
проведення Ярмарки ідей-2016. Допоміг у розробці та реалізації
проекту ДНЗ «Лісова казка»: розпис паркану в дитячому садку».
Проект було реалізовано 14 липня 2016 року.
Квітень-травень 2016 р. – взяв активну участь як координатор у
Загальноукраїнській акції «Зробимо Україну чистою разом» та у
підсумковій зустрічі еко-волонтерів, що відбулася 22 травня
2016 р.
7 вересня 2016 р. – організував навчання працівників БМР
роботі з системою електронного голосування депутатів. 29
вересня 2017 року був здійснений перший запуск системи
електронного голосування депутатів БМР під час чергової сесії.
28 жовтня 2016 р. – організував чергове навчання
співробітників Боярської міської ради, комунальних підприємств
міста та дошкільних навчальних закладів роботі з системою
електронних закупівель Prozorro.

Вересень – листопад 2016 р. – провів підготовчі роботи до
впровадження Програми “Бюджет участі у місті Боярка” та
Положення “Про процедуру організації проведення конкурсу з
визначення проектних пропозицій та їх тематичний напрям”»
(затверджено рішенням Боярської міської ради VII скликання 16
грудня 2016 року за №23/718).
9 грудня 2016 р. – провів навчання працівників БМР роботі в
системі електронного документообігу.
Жовтень 2016 – лютий 2017 р. – провів підготовчі роботи із
впровадження «Положення про порядок подання та розгляду
електронних петицій” (затверджено рішенням Боярської міської
ради VII скликання 16 лютого 2017 року за №26/777).
Грудень 2016 – лютий 2017 р. – здійснив подання на конкурс за
грантовою програмою USAID «Зміцнення місцевої фінансової
ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» з відбору міст України
задля впровадження програмної платформи «Громадський проект.
Бюджет міських ініціатив» та виграв його.
Січень – березень 2017 р. – постійно системно проводив роботи
із запуску Порталу Боярської міської ради: брав участь у
розробці структури, тестуванні, налагодженні роботи.
Березень 2017 р. – організував роботи із запуску платформи
голосування мешканців міста задля виконання «Положення про
порядок подання та розгляду електронних петицій”.
21 березня 2017 р. – в результаті діяльності І.Коцара місто
Боярка, серед 100 міст претендентів з усієї України, стало
одним з 32 міст переможців конкурсу за грантовою програмою
USAID з відбору міст України задля впровадження програмної
платформи «Громадський проект. Бюджет міських ініціатив».
28 квітня 2017 р. – організував навчання майбутніх авторів
проектів на виконання «Програми “Бюджет участі у місті Боярка”
спільно з Інститутом Регіонального Розвитку м. Львів.
Травень 2017 р. – провів підготовчі роботи із запуску
платформи голосування мешканців міста задля виконання
«Програми “Бюджет участі у місті Боярка” та Положення “Про
процедуру організації проведення конкурсу з визначення
проектних пропозицій та їх тематичний напрям”».
Від травня 2017 р. і дотепер – є активним членом Експертної

ради за програмою «Бюджет участі в місті Боярка».
Травень – серпень 2017 р. – надавав постійну методичну та
інформаційну підтримку авторів проектів та мешканців міста, що
голосують за проекти, в рамках реалізації Програми «Бюджет
участі у місті Боярка”».
Вересень 2017 р. – отримав звання «Людина року міста Боярка» –
2017 в номінації «Громадська діяльність» за видатні й
безпрецедентні досягнення у впровадженні механізмів едемократії в місті Боярка.

