
Протокол № 1 
від 19, 21.02.2019 року 

засідання Конкурсної комісії міського конкурсу проектів «Громадська 
перспектива: прозора влада та активна громада» ,

Присутні: і
Члени Конкурсної комісії:
- Бродський О.Я., Назаренко Б.С., Овчаренко В.Є., Петрова Н.П., Прйходько Н.І., 
Сапуга В.І., Сиротюк Ю.М., Шаповал А.А.

І  частина (19 лютого 2019 року)
14 .00-18 .30

Порядок денний

1. Розгляд організаційних питань Конкурсу.
2. Проведення першого етапу відкритого захисту проектів.
3. Різне.

СЛУХАЛИ голову Конкурсної комісії Бродського О.Я., який 
присутніх з початком роботи Конкурсної комісії, проінформував 
поданих заявок, загальну суму, виділену на реалізацію конкурсних г 
році та побажав учасникам Конкурсу подальших успіхів.

КМДЛ, к.512

привітав всіх 
про кількість 

роектів у 2019

СЛУХАЛИ секретаря Конкурсної комісії Петрову Н.П. з пропозицією встановити 
регламент виступів кожної презентації до 05.00 хв.

СЛУХАЛИ виступи представників ІГС з презентаціями своїх конкурсних проектів

№
з/п

Час Назва ГО Назва проекту

1. ГО "Фундація. 101м 1. "Книга скарг міста Києва "Каратель"!

2. Київський осередок "ВГО 
"Магнолія"

2. "Захисти свою дитину!"

3. ГО "Клуб громадського 
бюджету"

3."Навчання школярів публічній презентації проектів 
малого ГБ" І

4. ГО "Клуб громадського 
бюджету"

77."Рівні можливості для працевлаштування молоді з 
інвалідністю" і

5.
14-00

ГО "Клуб громадського 
бюджету"

78. «Соціальна адаптація дітей та молоді з інвалідністю, та 
інших категорій дітей з використанням* елементів 
Г арденотерапії» |

6. ГО "Варта народу" 4. "Фестивалі "Свято у нашому дворі 2019"
і

7. ГО "Укрмедіа" 5 ."Муніципальна мережа "Спільно" як інструмент 
комунікації влади та громади" 1

8. ГО "Укрмедіа" 6. Курс медійної школи для підлітків "Медіа Теепг"
9. ГО "Пульс" 7 ."Травневі усмішки - 2019 "Країна починається з мене!"

10. ГО "Молодіжний "Клуб 
Компас"

8 ."Запобігання булінгу в коледжах та ПТУ міста Києва"
і

1

і



11. ГО "Всеукраїнське о б ’єднання 
"Розвиток.Розвиток"

9 ."Молодь - за екологічно безпечну столицю для життя"

12. ГО "Всеукраїнське
о б ’єднання
"Розвиток.Розвиток"

10."Розвиток інклюзивної освіти"

13. БО "Київський міський 
благодійний фонд 
"Інтеграція"

11. "Національна свідомість та самоідентичність міської 
громади - запорука єдності держави"

14. ГО "Клуб українських 
бізнесменів"

12. "Молодіжна платформа"

15. ГО "Клуб українських 
бізнесменів"

13."Відкрите суспільство"

16. ГО "Клуб українських 
бізнесменів"

14."Організаційно-правові аспекти започаткування та 
реалізації власної справи"

17. ГО "Клуб українських 
бізнесменів"

2 0 ."Веди бізнес розумно"

18. ГО "Клуб українських 
бізнесменів"

74."Кльовий бізнес"

19. 15-00 ГО "Клуб українських 
бізнесменів"

75 ."Спортивні дідусь і бабуся»

20. ГО "Європейська молодіжна  
ліга"

15."Нетворкінг київських блогерів та трендмейкерів. "Куіу 
П ех Риіиге"

21. ГО "Інститут податкових 
реформ"

16. Серія медіа-диспутів щ одо боротьби з фейковими 
новинами та неправдивою інформацією "МЕОІА.ЕТС 
СТОП-ФЕЙК"

22. ГО "Світ фінансів" 17. "Форум з фінансової просвіти киян"

23. БО "Освітній Благодійний 
Ф онд Українського колежу 
ім.В.О.Сухомлинського"

18."Практика збору вторсировини"

г

24. ГО "Україна без тортур" 19."Підвищення стандартів належного поводження в 
соціальних місцях несвободи м.Києва."

25. ГО "Національний центр 
правозахисту"

21. "Правосвідомість столиці"

26. ГО "Освітня асамблея" 22. "Молодіжний освітній простір-відеостудія"

27. ГО "Ласка" 23. Серія освітніх заходів "Свідоме споживання - вторинне 
використання"

28. ГО "Демократичні та 
громадські ініціативи"

2 4 ."Зміни починаються з мене - школа молодої 
партисипації"

29. Київська міська організація 
Товариства Червоного 
Хреста України

26. Волонтер - як складник прозорості в діяльності 
державної влади, та приклад громадської свідомості

ЗО.
16-00

Київська міська організація 
Товариства Червоного 
Хреста України

27. "Психосоціальна підтримка та емоційна реабілітація 
демобілізованих військових, їх  сімей та внутрішньо 
переміщених осіб з зони проведення АТО"

31. Подільська районна 
організація Червоного Хреста 
України в м. Києві

28. "Дитяча академія перш ої допомоги"

32. БО "Благодійний фонд Наш 
дім - Дарниця"

29. Відновлення фізкультурно-культурної інфраструктури у 
мікрорайоні як запорука розвитку вуличного дитячого та 
молодіжного спортивного руху"

33. БО "Благодійний фонд Наш 
дім - Дарниця"

30. "Збережемо сквер на вулиці Привокзальній в 
Дарницькому районі міста Києва" і

34. БО "Благодійний фонд Наш 
дім - Дарниця"

31. "Започаткування та проведення М олодіжного музичного 
фестивалю духових оркестрів "КУІУ ОКСНЕ8ТКА"



II  частина (21 лютого 2019 року)
11.00-17.00

Кулуари К иївської м іської ради (4 поверх)

СЛУХАЛИ голову Конкурсної комісії Бродського О.Я. щодо продовження 
відкритого захисту проектів ІГС (52) за наступним списком, що додається:

№
з/п

Час Назва ГО Назва проекту

1.

11-00

Дитяча ГО дитячий клуб 
"ІСКРА"

32. "Збір-похід "Ми, діти Києва - майбутнє України"

2. Дитяча ГО дитячий клуб 
"ІСКРА"

33. "Дитячі лідери піднімаються на Говершу"

3. Дитяча ГО дитячий клуб 
"ІСКРА"

34. "Дитяче свято "День юного пріорчанина"

4. Київський міський дитячий клуб 
"ІСКРА"

35. "Відмінники пізнають Україну" |
1

5. ГО "Твердиня" 36. "Встановлення огородження для сміттєвих баків"

6. ГО "Арт Барбакан" 37. "Арт Поділ:Культурні маршрути Подолу"

7. Спілка дитячих громадських 
організацій Києва "Київський 
міський комітет дитячих 
громадських організацій"

38. "Школа громадянського виховання дітей"

8. ГО "Спілка Учасників, 
Ветеранів, Інвалідів АТО та 
бойових дій"

39. "Ліга Ветеранів: змагання з неолімпіг 
серед учасників АТО"

ських видів спорту

9. ГО "Спілка Учасників, 
Ветеранів, Інвалідів АТО та 
бойових дій"

40. "Профілактика алкогольної залежносп 
АТО"

'і серед ветеранів

10. ГО "Спілка учасників, Ветеранів, 
Інвалідів АТО та бойових дій"

69. "Центр розвитку ветеранського бізнесу. Навчання"

11. ГО "Київ.Стратегія 2025" 41. "Видання фотоальбому про Київ "Демократія дитячого 
майданчика" |

12. БО " БФ "Зорепад Надій" 42. "Активність, небайдужість, доброта -'успішна формула 
буття" 1

13. ГО "Рада ветеранів АТО 
Дніпровського району міста 
Києва"

43. Меморіал "Пам'яті та пошани" |
І

14.

12-00

ГО "Друге життя" 44. "Еко-школа"

15. ГО "Відчуй" 45. "Курс комунікацій і жестової мови" |

16. БО "БФ "Бібліотечна країна" 46. "ВаЬу Могагі іде у парки та бібліотеки"

17. ГО «Пайдея» 80. «Управління креативністю в класі»

18. ГО "РиШгеЬаЬ ІІкгаіпе" 49. "ВСотеЗаїе ГГкгаіпе"

19. МГО "Сьогун" 50. "Відкритий спортивний простір"

20. БО "БФ "Фонд сприяння 
місцевому самоврядуванню"

51. "ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮСЬ!"



21. ГО "Дитяче громадське 
об'єднання "Вершина"

52. "Туристичний зліт дитячих громадських організацій Києва"

22. Г О " Київська організація 
інвалідів, пенсіонерів, учасників 
бойових дій "Ірида"

53. "Створення та встановлення інклюзивного дитячого 
майданчика"

23. ГО " Київська організація 
інвалідів, пенсіонерів, учасників 
бойових дій "Ірида"

54. Забезпечення можливості працевлаштування та соціалізації 
осіб з інвалідністю, людей похилого віку, осіб, які 
повертаються з ООС (АТО) (2 етап)

24. Міжнародний фонд сприяння 
інвестиціям

55. Освітньо-просвітницький проект "Уроки громадського 
здоров'я"

25. ГО "Антикорупційний 
громадянський рух "Україна - 
європейський вибір"

56. Місцева газета "Київ.ог§"

26. ГО "Фонд правової допомоги 
"Батьківщина"

57. "Веселе дитинство"

27. ГО "Деснянська Січ" 58. "Народні скарби"

28. ГО "Творче об'єднання дітей і 
молоді з фізичними обмеженнями 
"Студія "ДІМФО"

59. Проведення мистецького заходу "Світ особливих дітей. 
Мистецтво без обмежень"

29. ГО "Юнацький Корпус" 60. Барельєф "Доброволець"

ЗО. ГО "Добровольці" 61. "\У' - жінка, яку змінила війна"

31. 14-00 ГО "Київська спілка ветеранів 
війни з Росією"

62. "Центр розвитку ветеранів"

32. ГО "Клуб "Еней" 63. Просвітницька діяльність щодо профілактики та лікування 
соціально небезпечних захворювань у м.Київ

33. ГО "Добровольці" 64. "Спортивна столиця"

34. ГО "Добровольці" 65. "Дніпровські мандри"

35. ГО "Добровольці" 66. "Кубок Тата-2019"

36. ВБО "Конвіктус Україна" 67. "Київ - місто здорових дітей" 1

37. ГО "Всеукраїнське громадське 
об'єднання "Інститут 
"Республіка"

68. "Академія активної громади"

38. ГО "Електрокаре клуб" 70. "Електромобільний Інтернет" (ЕУ-пеї)

39. ГО "Київська фундація культури" 71. Видання книги. Робоча назва "Почесні громадяни міста 
Києва (до 1917 року)" ,

40. ГО "Київська фундація культури" 72. Видання книги. Робоча назва "Почесні громадяни міста 
Києва (період незалежності України)" ^

41. ГО "Київська фундація культури" 73. "Почесні громадяни міста Києва (виставковий проект)

42. ГО "Об'єднання Толока" 76. В рамках проекту телевізійної студії "Толока Оболонь" 
обладнання приміщення для відкритої студії звукозапису.

43. ГО "Соціальна взаємодія. 
Ініціативи. Творчість. Інновації."

79. "Професійні орієнтири молоді для успіху і реалізації в 
житті"

44.
15-00

ГО "Молодіжна Альтернатива" 81. "Успішна молодь -  успішна країна"

45. Київська міська організація 
всеукраїнської молодіжної 
організації "Спілка української 
молоді в Україні"

82. "Молодіжний центр громадянської освіти"

46. ГО "СІМ" 83. "Настільна стратегічна гра "Чумаки"

47. ГО "СІМ" 84. "Нічні тури. Навчання організаторів"

48. ГО " Батьківський дім" 85. "14 кроків до нового батьківства серед кризових сімей"

49. ГО "Шаховий центр" 86. "Шаховий дебют -  чемпіонат з шахів серед школярів 
міста Києва" 1

50. ГО "Окрема добровольча чота 
"Карпатська січ"

25. "Військовий резерв української армії"



1
51. ГО "Вулик ідей" 47. "Культурний вигул тварин в Києві"

52. ГО "Вулик ідей" 48. Культурно-просвітницький захід "Віра здатна творити 
дива"

СЛУХАЛИ голову Конкурсної комісії Бродського О.Я. з інформацією про те, що у 
відкритому захисті проектів взяли участь всі конкурсанти, що подали конкурсні 
пропозиції та наголосив, що цього року було дуже багато цікавих конкурсних

і


