
Визначено переможців міського конкурсу 
проектів «Громадська перспектива: прозора 
влада та активна громада» 

 

Про це повідомили в управлінні з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. 

На засіданні Конкурсної комісії міського конкурсу проектів «Громадська перспектива: прозора 
влада та активна громада» були підведені підсумки відкритого захисту конкурсних пропозицій 
інститутів громадянського суспільства. Зокрема, Олександр Бродський запропонував членам 
Конкурсної комісії підтримати рішення про те, що у разі виникнення залишку коштів, пов’язаним 
із зменшенням суми кошторисів проектів під час їх коригування Організатором Конкурсу, 
фінансування отримує наступний за рейтингом проект. Крім того, у разі якщо ІГС-переможець 
відмовиться від виконання проекту у зв’язку з неспроможністю його реалізації або з інших 
поважних причин, фінансування також може отримати наступний за рейтингом проект. 

Більшість членів Конкурсної комісії висловили думку, що в наступному році необхідно 
реалізувати впровадження електронного голосування, з метою врахування думки мешканців 
міста Києва, адже така велика кількість поданих проектних пропозицій є незаперечним доказом 
того, що головна мета проведення міського конкурсу – активізація громадянського суспільства – 
досягнута. 

Протягом всього періоду проведення відкритого захисту було заслухано 122 проекти від 92 
організацій. 

За підсумками рейтингового оцінювання пропозицій членами Конкурсної комісії та відповідно до 
сум коштів, передбачених міською цільовою програмою «Сприяння розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2017 – 2019 роки», визначено проекти-переможці та розміри їх 
фінансування з міського бюджету, зокрема: 

Реєстра- 
ційний 
номер 

проекту 

Назва ГО 
Назва 

проекту 

Загаль-
ний 
бал 

*Переможці 

38 ГО «Нова надія–2012» Створення музею сім’ї та 430 



родоводу 

34 Київська організація інвалідів «Ірида» Забезпечення можливості 
працевлаштування та 
соціалізації осіб з 
інвалідністю, людей 
похилого віку, осіб, які 
приймали участь в АТО 

429 

43 БО «Освітній благодійний фонд Українського 
коледжу імені В.О. Сухомлинського» 

Клас просто неба 421 

30 ГО «Культурне об’єднання «Хронотоп ЮЕЙ» Відродження занедбаних 
історичних Київських 
будинків. Пам’ять міста 

417 

20 ГО «Всеукраїнська ініціатива» Як ти дорослішаєш 409 

64 ГО «Голосіївська Криївка» Історичний полігон 407 

31 ГО «Спілка ветеранів війни з Росією» Нова професія ветерана 398 

44 ГО «Освітня асамблея» Освітній простір для молоді 398 

129 ГО «Футбольна асоціація жінок м.Києва» Молодіжний центр 
комунікацій 

398 

26 ГО «Екогромада» Благоустрій річки Либідь 391 

130 ГО «Футбольна асоціація жінок м.Києва» Київ – столиця чемпіонів 389 

96 БО «БФ «Фонд сприяння місцевому 
самоврядуванню в Україні» 

Юридична клініка 
управителя 
багатоквартирним 
житловим будинком 

384 

2 329 278,00 

*У разі надання додаткових коштів 

35 ГО «Всеукраїнська організація інвалідів 
війни,збройних сил, рятувальників, поліцейських, 
учасників бойових дій та АТО» 

Підтримка активного 
довголіття літніх людей 

376 

47 ГО «Арт Барбакан» Арт Поділ 369 

95 ГО «Творче об’єднання дітей і молоді з фізичними 
обмеженнями «Студія ДІМФО» 

Проведення мистецького 
заходу «Все можливо, коли 
об’єднатися разом» 

361 

120 ГО «Соціальна справедливість «Совість» ГБК Громадський бюджет 
діти 

360 

33 ГО «Пляжний патруль» Лайфсейвінг клуб Венеція 359 

52 ГО «Демократичні та громадські ініціативи» Зміни починаються з мене 351 

54 ГО «Деснянська Січ» Народні скарби 347 



1 Київський осередок ВГО «Магнолія» Захисти свою дитину! 334 

119 ГО «СІМ» Студентські нічні тури 330 

16 ГО «Всеукраїнське об’єднання 
«Розвиток.Розвиток.» 

Життя без обмежень 325 

114 ГО «Молодіжний клуб Джура» Креативний клас – 
креативне місто 

324 

29 ГО «Сучасне українське кіно «СУК» Бебі Моцарт 323 

24 ГО «Всеукраїнська ініціатива» Освітня програма для учнів 
початкової школи 
«Корабель уяви. Цікавими 
стежинами країни міцного 
здоров’я» 

318 

1 989 564,00 

19 ГО «Конгрес активістів культури» Літературні кіно 
майданчики Києва 

315 

27 Київська організація Товариства Червоного хреста Психосоціальна підтримка 
та емоційна реабілітація 
демобілізова-них 
військових та внутрішньо-
переміщених з зони 
проведення АТО 

313 

45 ГО «Центр зайнятості вільних людей» Інформаційна кампанія 
«Захоплені життям» 

310 

105 ГО «Веселка мрій» Облаштування Алеї 
«Веселка мрій» 

309 

25 ГО «Екогромада» Благоустрій річки Сирець 308 

53 ГО «Національний центр правозахисту» Правосвідомість столиці 308 

111 ГО «Біличанський рибалка» Екологічний Святошин 306 

116 ГО «Школа громадських проектів» ОСББ роздільний збір: 
подвійна економія 

304 

46 Всеукраїнська молодіжна ГО «Молодь України за 
майбутнє» 

Київ – місто спорту 302 

59 ГО «Інститут законотворчості та інформаційних 
технологій» 

Визначення 
репрезентативних місць 
для створення 
автоматизованої системи 
дистанційних спостережень 
за рівнем забруднення 
атмосферного повітря у 
м.Києві відповідно до 
стандартів ЄС 

299 

6 ГО «Укрмедіа» Київський соціальний 298 



міський медійний 
майданчик «KYIV. 

BLOG» 

48 ГО «Культурна Асамблея» Декада українського 
патріотичного кіно 
«Контекст» 

296 

92 ГО «Центр політичної освіти» Інтеграція: КП ФМ 7:0 296 

4 ГО «Координаційний Центр Допомоги» Проведення консультацій, 
навчальних програм і 
заходів, спрямованих на 
соціально-економічну 
адаптацію учасників АТО та 
вимушених переселенців у 
територіальних громадах 
Києва 

295 

32 ВГО «Українська бібліотечна асоціація» Школа Громадського 
бюджету 

293 

49 Спілка дитячих ГО Києва «Київський міський 
комітет дитячих громадських організацій» 

Школа громадського 
виховання дітей 

293 

51 ГО «Молодіжна Альтернатива» Мотиваційні зустрічі для 
шкільної молоді з 
успішними українцями 

293 

69 ГО «Центр досліджень публічної політики та 
комункацій» 

Проведення тижневої 
Школи лідерства «Країна 
Успіху» 

293 

2 ГО «Фундація.101» Книга скарг міста Києва 
«Каратєль» 

288 

84 ГО «Юніт» Центр по роботі з молоддю 
з ментальною інвалідністю 
«Актив» 

286 

75 ГО «Всеукраїнська асоціація переселенців» Гідна робота кожному 
переселенцю 

285 

88 ГО «Культурна асамблея» Десять культурно-
історичних районів Києва 

285 

90 ГО «Центр політичної освіти» Без Корпуції! 285 

124 БО «Сила життя» Підвищення рівня 
інформаційно-мотиваційної 
компоненти реформи 
медичної галузі в пілотних 
районах м.Києва 

285 

41 БО «Шлях до майбутнього» Фестиваль «Думай Фест» 284 

68 ГО «Наша Пуща-Водиця» Еко-пленер з лозоплетіння 
«Діалог з природою» 

283 



126 БО «БФ «Дніпровський» Культурно-мистецького 
проекту «Дніпровський 
Фестивальний» 

283 

97 БО «БФ «Блакитний лотос» Мальовниче місто – Київ 
(«Привітне місто – Київ») 

282 

99 ОСН «Будинковий комітет «Вулиця Ганни 
Ахматової, 41,43» 

Облаштування майданчику 
для вигулу собак 

282 

87 Святошинська районна у місті Києві громадська 
Організація допомоги та сприяння дітям-інвалідам 
з дитинства «Церебрал» 

Інклюзивний сімейний 
Вікенд «Ми є, і ми разом!» 

281 

127 ВГО «Всеукраїнський центр допомоги бізнесу 
України» 

Інноваційний бізнес-
інкубатор «Нова генерація» 

281 

14 Київська організація Товариства Червоного хреста Навчання основам догляду 
за тяжкохворими в 
домашніх умовах 

280 

78 ГО «Європейська молодіжна ліга» Серія спіч-практикумів 
щодо розвитку критичного 
мислення старшокласників 
та першокурсників 
«Київські студії 
медіаграмотності» 

280 

94 ГО «Центр політичної освіти» Документальний фільм 
«Право на протест» 

280 

115 ГО «Віра.Надія.Дія» Школа здоров”я 280 

91 ГО «Центр політичної освіти» Срібний Компас 279 

15 ГО «Всеукраїнське об’єднання 
«Розвиток.Розвиток.» 

Київ – місто дружнє до 
дітей 

278 

18 Деснянська районна організація Товариства 
Червоного Хреста України 

Школа першої допомоги: Я 
вмію рятувати життя! 

278 

106 ГО «Українська асоціація студентів» Активізація правозахисної 
діяльності студентських 
самоврядувань у місті Києві 

278 

10 ГО «Міжнародний соціально-культурний проект 
«Джойфест» 

5-й міжнародний фестиваль 
історичного кіно «Поза 
часом» 

277 

37 ГС «Всеукраїнська Громадська Ліга Україна - 
НАТО» 

Регіональний вимір 
співробітництво України з 
НАТО 

277 

63 БО «Благодійн-ий фонд «Наш дім – Дарниця» Відновлення фізкультурно-
культурної інфраструктури 
у мікрорайоні, як запорука 
вуличного дитячого та 
молодіжного спортивного 
руху 

277 



118 ГО «Віче – Громадські слухання» Мобільна приймальня з 
безкоштовною правовою 
допомогою населенню 

276 

11 ГО «Міжнародний соціально-культурний проект 
«Джойфест» 

3-й фестиваль української 
класичної музики 
«Смальта» 

273 

77 БО «БФ «Благочестя та відродження» Інформаційний ХАБ «Після 
війни» 

272 

98 ОСН «Будинковий комітет «Вулиця Ганни 
Ахматової, 41,43» 

Облаштування кінотеатру 
під відкритим небом 

272 

112 БО «БФ «Безпека нації» «За здоров’ям – на 
майданчик !» 

272 

131 ГО «Наша Оболонь» Районна газета «Наша 
Оболонь» 

270 

28 Подільська районна організація Товариства 
Червоного Хреста в м.Києві 

Емоційний простір 269 

61 ГО «Інформаційно-тренінговий центр громадських 
ініціатив» 

Здорова родина – щаслива 
дитина 

268 

5 ГО «Координаційний Центр Допомоги» Проведення навчально-
ігрових занять та заходів, 
спрямованих на соціально-
психологічне адаптування 
дітей учасників АТО та 
переселенцівна базі 
Координаційного Центру 
Допомоги у м.Києві 

267 

65 БО «Благодійний фонд «Наш дім – Дарниця» Благоустрій скверу по 
вул.Привокзальна, 10-а в 
Дарницькому районі міста 
Києва 

266 

66 БО «Благодійний фонд «Наш дім – Дарниця» Створення соціально-
спортивної інфраструктури 
для молоді мікрорайону 

266 

107 МБФ «Сонячник» Обдарована молодь. 
Виявлення та плекання 
таланту 

266 

117 ГО «Джей Сі Ай Київ» Прихисти тваринку 266 

93 ГО «Місто Тварин» Діти – майбутні чемпіони 
кінологічного спорту 

265 

42 БО «Шлях до майбутнього» Стратегічне планування для 
ІГС 

264 

101 ГО “Професійна Київська спілка тренерів» Прозора і доступна освіта 264 

80 ГО «Інститут податкових реформ» Розвиток ініціатив київської 263 



молоді та підтримка 
інновацій «Kyiv StartUp 
Club» 

113 БО «БФ «Безпечна Дарниця» Громадський простір 
розвитку та підтримки ОСН 

263 

3 ГО «Об’єднання Толока» Комунікацій ХАБ «Толока 
Оболоні» 

262 

76 ГО «Елеос-Україна» Соціально-культурний 
центр для підлітків 

(вільний простір Акведук) 

261 

85 Святошинська районна у місті Києві громадська 
Організація допомоги та сприяння дітям-інвалідам 
з дитинства «Церебрал» 

Київське онлайн-
телебачення «GB-TV» 

260 

71 БО «БФ «Свої» Під дахом 258 

58 ГО «Це наш Київ»   257 

12 ГО «Міжнародний соціально-культурний проект 
«Джойфест» 

6-й між народний 
театральний фестиваль 
«Джойфест» 

256 

81 ГО «Інститут податкових реформ» Серія медіа-диспутів щодо 
боротьби з фейковими 
новинами та неправдивою 
інформацією «Медіа.ЕТС 
Стоп-фейк» 

256 

60 ГО «Це наш Київ» Інформаційне медіа «Нам 
тут жити» 

255 

79 ГО «Європейська молодіжна ліга» Розвиток ініціатив київської 
молоді та підтримка 
інновацій «Kyiv Flex Future» 

253 

70 ВГО «Молодіжна правозахисна агенція» Транспарентність закладів 
вищої освіти: інструменти 
участі студентства 

252 

102 МГО «Майбутнє починається з освіти» Вивчаємо історію України 
через культурно-мистецькі 
проекти 

252 

104 ГО «Культурна асамблея» (Відкликано) Carbon Media Lab 252 

128 ГО «Звіринецький сквер» Дієва громада – ефективна 
влада 

252 

8 ГО «Кияни – за чисте місто» Соціальна адаптація осіб, 
які повертаються з місць 
позбавлення волі 

251 

17 Голосіївська районна організація Товариства 
Червоного Хреста України 

Психологічна підтримка та 
реабілітація 
демобілізованих учасників 

251 



бойових дій та їх родин 

121 БО «БФ «Бібліотечна країна» Співпраця з волонтерами – 
ключ до розвитку бібліотек 
м.Києва 

251 

57 ГО «Ресурсний центр «Майбуття» Центр соціально-
психологічної допомоги 
сім’ям з дітьми з 
особливими потребами 

250 

74 МБФ «Ізоляція.Платформа культурних ініціатив» Мапа мозаїк Києва 249 

125 БО «БФ «Дніпровський» Рушій надії – твої діти, 
Україно! 

249 

13 ГО «Київська організація людей з інвалідністю АТО 
«СОТИ» 

Поезія театру 248 

39 ГО «Федерація Пол Денсу України» Навчання інструкторів 
України 

247 

100 ГО «Центр підтримки журналістів» Підвищення медіа-
грамотності школярів в 
умовах інформаційної 
агресії 

245 

123 БО «БФ «Дніпровський» Спортивно-туристичний 
проект «Дніпровський 
спортивний» 

245 

108 БО «Шлях до майбутнього» Знаю, вмію, буду 243 

50 Всеукраїнська благодійна організація «КОНВІК-ТУС 
Україна» 

Безпека громади – моя 
безпека: використання 
інноваційних методів 
роботи з громадою для 
сприяння діалогу щодо 
безпеки в Деснянському 
районі міста Києва 

242 

86 Святошинська районна у місті Києві громадська 
Організація допомоги та сприяння дітям-інвалідам 
з дитинства «Церебрал» 

Відкритий онлайнкурс 
«Громадський бюджет» 

242 

110 ГО «Федерація Пол Денсу України» Ярмарка спорту 242 

73 МБФ «Ізоляція.Платформа культурних ініціатив» Номадологія. Спеціальна 
виставково-дискусійна 
програма 

238 

56 ГО «Ресурсний центр «Майбуття» Центр соціально-
психологічної допомоги 
учасникам бойових дій та 
членам їх сімей 

235 

103 ГО «Світ фінансів» Курс з 5-ти лекцій з 
фінансової грамотності для 
підлітків 

234 



21 Печерська районна організація Товариства 
Червоний Хрест України 

Юридична грамотність, як 
гарантія особистого захисту 

226 

62 ГО «Молодіжна театральна компанія «Доллмен» Месія. ДіОніс 225 

22 Печерська районна організація Товариства 
Червоний Хрест України 

Надання медико-соціальної 
допомоги громадянам в 
Печерському районі міста 
Києва 

223 

23 Печерська районна організація Товариства 
Червоний Хрест України 

Проведення занять з першої 
домедичної допомоги для 
учнів та викладачів в 
Печерському районі міста 
Києва 

223 

55 ГО «Наукове товариство історії дипломатії та 
міжнародних відносин» 

Іноземні представництва в 
Україні в 1917-1991 

223 

109 БО «Шлях до майбутнього» Незнання – не звільняє 210 

40 ГО «Федерація Пол Денсу України» Конференція 
«Стандартизація в Пол Денс 
перспективи, проблеми та 
шляхи їх вирішення» 

177 

 



 
 


