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у рамках проведення ярмарку проєктів громадських організацій  
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1.  122. Офіс Ради Європи в Україні   Проєкт «Сприяння участі громадян у 

демократичному процесі прийняття 

рішень» 

109 

2.  13. Київська міська організація 

Товариства Червоного Хреста України  

Медико-соціальна допомога та 

психосоціальна підтримка одиноких 

громадян похилого віку, інвалідів, 

поранених військових, сімей, що 

опинилися в складних життєвих 

обставинах 

108 

3.  132. Німецьке товариством 

міжнародного співробітництва «GIZ» 

Проєкт «Інтегрований розвиток міст в 

Україні»  
108 

4.  100. Громадська спілка «Всеукраїнське 

громадське об’єднання родин загиблих 

та безвісти зниклих учасників 

антитерористичної операції, ветеранів 

війни та активістів волонтерського руху 

«Крила 8 Сотні»» 

Проєкт «Психологічна підтримка 

дружин та матерів учасників 

АТО/ООС і дружин та матерів 

загиблих учасників АТО/ООС» 

106 

5.  102. Громадська організація «Київська 

фундація культури»  

Проведення серії заходів, присвячених 

ПОЧЕСНИМ ГРОМАДЯНАМ КИЄВА  
106 

6.  107. Громадська організація «Київська 

громадська платформа» 

Міжрегіональний online meetup 

практиків молодіжної участі «ВІД 

МРІЙ ДО ДІЙ»  

106 

7.  109. ГО «Інноваційний університет» Серія дискусій в рамках створення 

спільного проєкту :Інтеграція 

соціальних ініціатив молодих вчених в 

місті Києві” 

106 

8.  116. Громадська організація «СМАРТ 

СІТІ ХАБ» 

Запровадження електронного квитка 

для громадського транспорту міста 

Києва, організація та проведення 

щорічного KYIV SMART CITY 

FORUM 

106 

9.  125. Київський міський осередок 

Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація сприяння самоорганізації 

населення» 

Розробка проєкту нової редакції 

Статуту територіальної громади міста 

Києва 

106 

10.  128. Благодійна організація «Vital 

Strategies» 

Проєкт «Інформаційно-комунікаційна 

кампанія з протидії COVID-19  у 

рамках Програми «Партнерство заради 

здорових міст» від Bloomberg 

Philanthropies» 

106 



11.  134. Громадська організація «Київська 

регіональна організація миротворців» 

Реалізація проєкту «Українські 

миротворці – приклад збереження 

миру в світі, відстоювання цілісності і 

незалежності України та її 

процвітання» (напрямок: національно-

патріотичне виховання) 

106 

12.  124. Громадська організація «Асоціація 

міст України» 

Навчальний проєкт «Інноваційні 

інструменти залучення громади до 

діалогу з владою та управління містом: 

досвід Київської міської ради» 

105 

13.  5. Громадська організація 

«Андріївський Узвіз» 

Свято «День народження 

Андріївського узвозу» 
105 

14.  14. Громадська організація «Благодійне 

товариство допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних 

порушень «Джерела» 

Вибір Європейської столиці: розумні 

пристосування для осіб з 

інтелектуальними порушеннями 

105 

15.  53. Громадська організація «Велес Ідей» Проєкт «Активність, небайдужість, 

доброта - успішна формула буття» 
105 

16.  94. Подільська районна організація 

Товариства Червоного Хреста України  

в м. Києві 

«Червоний Хрест дарує надію» 105 

17.  103. Київський осередок громадської 

організації «Українська Академія 

Лідерства» 

Освітня програма «Знайом-тесь, це 

проєкт!»  

Проєкт «ПРОвТИк» 

105 

18.  121. Координатор  проєктів ОБСЄ в 

Україні 

Проєкт «Вдосконалення доступу для 

організацій громадянського 

суспільства в Україні до надання 

соціальних послуг» 

105 

19.  1. Громадська організація «Соціальний 

капітал» 

Національно-культурний фестиваль 

«Київ Клезмер Фест» 
104 

20.  51. Громадська організація «Місцевий 

осередок молодіжної організації «Пласт 

- національна скаутська організація 

України» «станиця Київ Пласту - 

національної скаутської організації 

України» 

Акція «Вони не зрадили своїх присяг» 

Проєкт «Різдвяна Свічечка» 

 

Проєкт «Створення молодіжного хабу 

на Виноградарі» 

104 

21.  68. Громадська організація «Рада 

ветеранів АТО Голосіївського району» 

Пам’ятний знак “Загиблим воїнам 

АТО» в парку ім. М.Рильського 

Заходи до Дня захисника України, Дня 

революції гідності, Дня пам’яті 

захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України 

104 

22.  78. Благодійна організація «Благодіний 

фонд «Дніпровський» 

Реалізовано проєкт "10 років шляхами 

добрих справ" 
104 

23.  81. Громадська організація «Парк 

Наталка» 

Реконструкція парку «Наталка» 104 

24.  91. Комітет мікрорайону «Куренівка» «Енергозберігаюче LED освітлення 

вхідних груп будинків» 
104 



25.  99. Солом`янська районна  

організація Товариства Червоного 

Хреста України в м. Києві 

Проєкт «Медико-соціальна допомога 

одиноким громадянам  похилого віку, 

інвалідам, потребуючим, які 

опинились в складних життєвих 

обставинах» 

104 

26.  106. Організація-«Ініціатива Lets do it 

Ukraine» 

Ініціатива «Всесвітній день 

прибирання»  
104 

27.  108. Фундація ПАУСІ  Форум «Відповідальне лідерство - 

шлях до успіху» 
104 

28.  118. Громадська організація 

«Український координаційний центр з 

підвищення правової освіти населення» 

(основний організатор) (соорганізатори 

– Благодійний фонд «Об’єднання 

світових культур», Українська 

молодіжна правнича асамблея) 

XIV Всеукраїнський конкурс шкільних 

малюнків «Мої права», приурочений 

до Міжнародного дня захисту дітей 

Творчий фестиваль «З Україною в 

серці» з нагоди Дня Незалежності 

України 

104 

29.  123. Громадська організація «Агенти 

змін»   

Ініціативи та практики щодо зміни 

міських просторів 
104 

30.  135. Громадська організація 

«Київська міська спілка ветеранів АТО» 

Реалізація проєкту «Адреналіндрайв» 

(напрямок: соціальна адаптація 

учасників антитерористичної операції 

учасників бойових дій та їх сімей) 

104 

31.  138. Громадська організація "Фонд 

"МОЛОДІСТЬ" 

Кінофестиваль "Молодість" 104 

32.  58. «Комітет мікрорайону 

«Милославський» 

Благоустрій мікрорайону (Оздоблення 

спортивного майданчику «Місто 

спорту», реконструкція алеї "Алея 

Милославська"). 

Створення умов для розвитку молоді, 

підтримка освітньо-культурних 

центрів мікрорайону, організація 

спортивних заходів 

103 

33.  76. Благодійна організація «Фонд 

«Асперн» 

Проєкти, які реалізує БФ «Асперн» 

Центр інтегративної професійної 

освіти дітей та молоді. Центр 

соціально-психологічної реабілітації 

дітей. Соціальний гуртожиток «Дім на 

половині дороги». Центр мами та 

дитини. Будинок сімейного 

типу.Регіональна програма DARE 

Програма реалізується в Україні, 

Молдові та Румунії. Підтримка сімей з 

дітьми 

103 

34.  105. Громадська організація «Життя» Інформаційна кампанія щодо 

запобігання поширенню COVID-19 
103 

35.  117. Громадська організація «Новий 

Київський Велотрек»   

Відновлення Київського велотреку  103 

36.  131. Громадська організація «Ла Страда 

-Україна» 

Навчальні заняття для спеціалістів, які 

задіяні до виконання заходів з 

запобігання домашнього насильства 

103 

37.  137. Громадська ініціатива 

"ЗупиниЛося" 

ЗупиниЛося - за культуру на 

українських автодорогах та тротуарах! 
103 



38.  12. Спілка Самаритян України Київське 

об’єднання 

Центр соціальної допомоги та 

соціального захисту нужденних киян 

«Київські Самаритяни». 

Центр денного, цілодобового 

перебування, тимчасового 

перебування для дітей з інвалідністю 

«Особлива дитина».  Транспортування 

лежачих хворих. 

102 

39.  57. ОСН «Комітет мікрорайону 

«Жуляни» 

Створення сприятливих та 

комфортних умов для організованого 

дозвілля та самореалізації жителів 

мікрорайону з приватної 

індивідуальної забудови:  

- Оздоблення сучасного дитячого 

майданчика для найменших 

мешканців; мікрорайону «Жуляни»; 

- Встановлення спортивних тренажерів 

в парку «Молодіжний»; 

- Дитячий майданчик на  

вул. Шевченко 6 

102 

40.  82. Громадська організація «Спілка 

Морських піхотинців України» 

Встановлення наріжного каменю на 

місці майбутнього Меморіалу пам’яті 

загиблим морським піхотинцям 

України 

102 

41.  114. Громадська організація  «Україна. 

Воля. Життя» 

Школа юного миротворця «Територія 

«Воля до гідного життя» 
102 

42.  129. Громадська організація «Родини 

Небесної Сотні 

Риболовний турнір «Кубок пам'яті 

Героїв Небесної Сотні»; 

- закладення капсули на місці 

встановлення пам’ятного знаку 

загиблим Героям Революції Гідності. 

102 

43.  133. Громадська організація 

«Українська ліга розвитку паліативної 

та хоспісної допомоги» 

Конгреси з паліативної допомоги в 

місті Києві 
102 

44.  2. Громадська організація «ДОМ 

Майстер Клас» 

Фестиваль високого мистецтва 

BouquetKyivStage 
101 

45.  3. Громадська організація «Чотири 

королеви»  

Міжнародний фестиваль мистецтв 

«Anne de Kyiv Fest»  

Проведення загальноміських  заходів з 

відзначення  Дня Європи в місті Києві 

у партнерстві з Міжнародним 

фестивалем мистецтв «Anne de Kyiv 

Fest» 

101 

46.  49. ГО «Київська організація інвалідів, 

пенсіонерів, учасників бойових дій 

«Ірида» 

Проєкт «Забезпечення можливості 

працевлаштування та соціалізації осіб 

з інвалідністю, людей похилого віку, 

осіб, які повертаються з ООС (АТО) (2 

етапи)» 

Проєкт «Створення та встановлення 

інклюзивного дитячого майданчика» 

В рамках конкурсу Департаменту 

соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

101 



адміністрації) реалізовується проєкт: 

Виготовлення та монтаж літнього 

театру по вул. Курнатовського 7-б 

47.  67. Благодійна організація Благодійний 

фонд «Криївка Вільних»  

Проведення загальноміських  заходів в 

рамках проєкту Вишколу військово-

патріотичного виховання дітей та 

юнацтва, ознайомлення молоді з 

роботою українських силових 

підрозділів, а також протидія 

інформаційному впливу окупанта   

Проведення загальноукраїнських  

заходів в рамках проєкту Дитяча 

польова пошта, що передбачає 

постійну матеріальну допомогу дітям 

Донецької та Луганської областей 

101 

48.  70. ОСН «Пирогів» Проєкти ОСН «Простір для 

спілкування», «Спортивний 

майданчик» 

101 

49.  84. Відокремлений підрозділ 

Громадської організації «Спілка 

Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та 

бойових дій» у Печерському районі 

(місто Київ) 

«Ліга ветеранів: змагання з 

неолімпійських видів спорту серед 

учасників АТО» 

101 

50.  111. Громадська організація 

«Національна асоціація медіаторів 

України»  

Проведення тренінгів з діалогу та 

комунікацій для публічних службовців 

КМДА, фасилітація публічних заходів 

КМДА. 

101 

51.  120. ОСН «Нова Дарниця 3» 1. Оновлення сучасного ігрового 

майданчику на Харківському шосе, 

146, в Дарницькому районі 

 

2. Оновлена зона для спортивного 

дозвілля мешканців мікрорайону 

101 

52.  130. Громадська спілка  «А21 Україна» Акції до Всесвітнього та 

Європейського днів боротьби з 

торгівлею людьми у місті Києві 

101 

53.  24. Спільний проєкт Київського 

міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді та МБФ 

«Українська фундація громадського 

здоров’я». 

Реалізація заходів «Екстренна 

підтримка молодих матерів з дітьми та 

вагітних жінок (соціальна квартира)» 

З підпрограмою «Денний центр 

допомоги дівчатам та молодим жінкам 

в складних життєвих обставинах» 

100 

54.  30. Громадська організація «Об’єднання 

«Агенція розвитку освітньої політики» 

Київський дитячо-юнацький форум 

«Менше 18: Ми можемо більше!» у 

рамках Міжнародного проєкту «Ми 

можемо більше! Для активної 

громадянської участі молоді в Східній 

Європі» 

100 

55.  55. Громадська організація 

«Громадянська платформа «Нова 

Країна» 

Проведення громадських консультацій 

з громадськістю щодо імплементації 

Європейської хартії рівності жінок і 

чоловіків у житті місцевих громад 

задля створення гендерного паспорту 

Києва 

100 



56.  60. Квартальний комітет «Прип’ятчани» 1. Щорічне відзначення річниці 

«Чорнобильскої трагедії» та «дня 

Ліквідатора» 

2. Забезпечення соціальної 

інфраструктури для дітей 

Чорнобильців 

100 

57.  115. ГО «Стадіон Старт» Повернення стадіону «Старт» до 

комунальної власності міста Києва  
100 

58.  127. Всеукраїнська громадська 

організація «Об’єднання дружин і 

матерів бійців учасників АТО» 

Зустріч з матерями загиблих учасників 

АТО/ООС з нагоди Дня пам’яті та 

примирення і Дня матері 

100 

59.  22. Громадська Спілка “Асоціація 

Наставництва для дітей та молоді” 

програма Корпоративне Наставництво 

“Профі-Ментор” 
99 

60.  42. ГО «Творче об’єднання дітей і 

молоді з фізичними обмеженнями 

«Студія ДІМФО» 

Проєкт «Проведення культурно-

мистецького заходу  «Світ особливих 

дітей» 

Проєкт «Проведення культурно-

мистецького заходу «Все можливо, 

коли об’єднатися разом» 

99 

61.  80. Громадська організація «Вільне 

Покоління»  

Клуб для дітей та підлітків «Успіх», 

заснований у жовтні 2013 року 

Виставка-конкурс дитячої творчості 

«Моя мрія» 

Щорічний конкурс малюнків на 

асфальті  

99 

62.  87. Печерська районна організація 

Товариства Червоного Хреста України в 

місті Києві 

Надання соціальної допомоги 

громадянам в Печерському районі 

міста Києва 

99 

63.  96. Громадська організація   «Спілка 

багатодітних сімей «ШАНС» 

Проведення літнього оздоровлення для 

дітей пільгових категорій 

Святошинського району м. Києва в 

Іспанії, серед яких діти з неповних, 

багатодітних, 

малозабезпечених верств населення  у 

партнерстві з Благодійною іспанською 

організацією «Дім дітей» 

99 

64.  112. Громадська організація «Центр 

урбаністичних студій»  

Урбаністичне дослідження, практикум 

«(Не)комфортна (не)околиця: 

Чоколівка» 

99 

65.  119. ОСН «Батиєва Гора» Комплексне облаштування 

елементами благоустрою та 

портативними елементами 

прибудинкових територій будинків 

№23, №21 по вулиці Солом’янській та 

№41 по вулиці Волгоградській»  

99 

66.  136. Громадська організація 

«Київське відділення Української 

спілки в’язнів – жертв нацизму» 

Реалізація проєкту «Активізація, 

підтримка та стимул життєдіяльності 

в’язнів – жертв нацизму» (напрямок: 

соціальна реабілітація та залучення 

людей похилого віку до активної 

участі в суспільному житті) 

99 

67.  4. Громадська організація «Федерація 

мотоспорту м. Києва» 

Фестиваль «Moto ОpenFest» 98 



68.  20. Громадська організація 

«Міжнародний центр батьківства»  

Проведення загальноміських  заходів з 

відзначення  Дня Батька в місті Києві у 

партнерстві з Службою у справах 

дітей та сім'ї КМДА 

98 

69.  41. Громадська організація «Арт 

Барбакан» 

Проєкт «Арт Поділ» 98 

70.  43. Громадська організація «Пляжний 

патруль» 

Проєкт «Ресурсний центр для громади 

«Лайфсейвінг Клуб Венеція» 
98 

71.  50. Громадська організація «Об'єднання 

Толока» 

В рамках проєкту телевізійної студії 

«Толока Оболонь" обладнання 

приміщення для відкритої студії 

звукозапису» 

98 

72.  52. Київський міський благодійний 

фонд «Інтеграція» 

Проєкт «Знання власної історії та 

культури - шлях до національної 

самоідентичності» 

98 

73.  72. Громадська організація «ВАРТА 

НАРОДУ»  

Дворові фестивалі «Свято у нашому 

дворі» 
98 

74.  95. Всеукраїнський Благодійний Фонд 

«За гідність людини» 

Проведення загальноміських  заходів з 

відзначення  Дня Сім’ї в місті Києві у 

партнерстві з ГО «Громадянський рух 

«Всі разом!» 

Проведення щорічного  

Всеукраїнського Маршу «За життя! За 

сім’ю» у партнерстві із ВРЦіРО 

(Всеукраїнською Радою Церков і 

релігійних організацій) 

Проведення конференцій для педагогів 

по програмі «Основи сім’ї», яка має 

гриф Міністерства освіти і науки 

України.  

Проведення семінарів  для молоді 

«Сексуальна зрілість та 

відповідальність» у партнерстві з 

Асоціацією сексологів та 

сексотерапевтів України 

Проведення семінарів  для молоді 

«Сексуальна зрілість та 

відповідальність» у партнерстві з 

Асоціацією сексологів та 

сексотерапевтів України 

Проведення семінарів  для подружніх 

пар та молоді, яка готується до шлюбу 

у партнерстві з  Institut Europeen d’ 

Education Familiale/ 

European Institute for Family Life 

Education, ( Європейським Інститутом 

сімейної освіти ) 

98 

75.  104. Благодійний фонд «Інститут 

громадської дипломатії» 

Проєкт «Школа місцевої демократії» 

Київський фестиваль національностей 

«Київ: Етногенеза» 

98 



76.  126. Громадська організація 

«Материнська любов» 

Програма «Школа репродуктивного 

здоров'я для підлітків та молоді 

«Шануй себе» 

98 

77.  7. Благодійна організація «Благодійний 

фонд «Щаслива лапа» 

Пільгова стерилізація тварин для 

малозабезпечених верст населення 

(пенсіонери, інваліди, багатодітні 

родини) 

Освітній проєкт «Біоетика» 

97 

78.  16. Громадська організація 

«Всеукраїнське об’єднання інвалідів та 

учасників війни «ІНАТО» 

Реалізація проєкту «Пліч-о-пліч» 

(напрямок: соціальна адаптація 

учасників антитерористичної операції 

учасників бойових дій та їх сімей) 

97 

79.  26. Громадська організація «ЕЛЕОС-

УКРАЇНА» 

Створення вільного простору для 

ветеранів, волонтерів та членів їхніх 

сімей у Михайлівському 

Золотоверхому монастирі «ТУРБОТА 

ХАБ» (робота груп підтримки, 

соціально-психологічна допомога). 

Активна участь у загальноміських 

заходах до Днів Захисника України, 

Новорічних свят для сімей-учасників 

АТО/ООС.  

97 

80.  31. Громадська організація 

“Славетні Епохи України” 

Проведення уроків патріотичного 

виховання серед школярів старших 

класів та студентів навчальних 

закладів 

97 

81.  32. Громадська організація 

«Ініціативний центр сприяння 

активності та розвитку громадського 

почину «Єднання»  

Проведення І, ІІ  Київських Форумів 

організацій громадянського 

суспільства  

97 

82.  34. Міжнародний благодійний фонд 

«Мистецька скарбниця» 

Конкурс короткої прози «Як тебе не 

любити…» в рамках міжнародного 

літературного конкурсу «Коронація 

слова» 

97 

83.  39. Громадська організація «Освітня 

асамблея» 

Проєкт «Освітній простір для молоді» 

Проведення загальноміського заходу у 

парку ім. М. Рильського Простір 

“Освітня асамблея” 

Проєкти  “Безкоштовний простір для 

молоді” та безкоштовний курс з 

англійської мови для бійців АТО 

97 

84.  56. «Комітет мікрорайону «Сирець-1» Організація чемпіонату з шахів серед 

школярів міста Києва «Шаховий 

дебют» 

97 

85.  6. Громадська організація «Форум 

розвитку громадянського суспільства»  

Впровадження концепції «Культурний 

вигул тварин в м. Києві» 
96 

86.  19. Громадська  спілка «ОСВІТОРІЯ» Соціальний проєкт «Вчителі України» 

було розміщено на 12 стандах (10 з 

історіями вчителів, 1 – з інформацією 

про авторів і ГС «Освіторія» і 1 – з 

історіями працівників метрополітену. 

96 



87.  28. Всеукраїнська молодіжна 

громадська організація «Національна 

Організація Скаутів України» 

Збір-похід «Козацькими шляхами  96 

88.  33. Громадський рух  

FreeGenChallenge 

Заходи з відзначення Дня Європи в 

місті Києві у 2016 році  
96 

89.  48. Міжнародна громадська організація 

«Сьогун» 

Проєкт «Відкритий спортивний 

простір» 
96 

90.  64. «Комітет мікрорайону «Дніпровець» Облаштування мікрорайону ДВРЗ 

дитячими майданчиками, заміна 

освітлення вхідних груп будинків. 

96 

91.  9. Громадська організація «Федерація 

стронгмену України» 

За результатами проведення 

громадських обговорень щодо 

формування календарного плану 

реалізації проєктів та проведення 

заходів з питань молоді на 2019,  

2020 роки 

95 

92.  27. Всеукраїнська благодійна 

організація «Конвіктус Україна» 

Спільне виконання заходів Міської 

цільової програми "Діти. Сім’я. 

Столиця на 2019 - 2021 роки" (заходи 

спеціалізованого формування "Служба 

соціально-профілактичної роботи", 

"Центр соціально-психологічної 

підтримки для сімей з дітьми, які 

вживають психоактивні речовини" та  

"Підтримка підлітків та молоді, які 

вживають наркотичні речовини 

ін’єкційним/неін’єкційним шляхом»  

95 

93.  46. ГО «Всеукраїнське об’єднання 

«Розвиток. Розвиток.» 

Проєкт «Життя без обмежень», 

Проєкт «Молодь – за екологічно 

безпечну столицю для життя» 

95 

94.  69. Громадська організація 

«Голосіївська Родина” 

Проведення соціально-благодійних 

заходів з  нагоди Дня Зброїних Сил 

України. 

Проведення щорічного футбольного 

турніру пам’яті Героїв АТО та інших 

спортивних змагань 

Щорічний розважальний захід для 

дітей молодших класів “Козацькі 

Забави”  

Відкриття музею в школі № 110 

95 

95.  17. Благодійний фонд «Спорт заради 

миру» 

Фотовиставка «Чемпіон у кожному. 

Всесвітні Ігри 2017» на станціях 

Київського метрополітену 

«Печерська» і «Поштова площа» 

Проведення благодійної інклюзивної 

ініціативи «Притулятися» 

94 

96.  21. Благодійна організація «Благодійний 

фонд «Карітас-Київ» 

Проведення загальноміських 

інформаційно-просвітницьких заходів 

для групи ризику потрапляння в 

торгівлю людьми, проведення акції до 

Всесвітнього дня протидії торгівлі 

людьми 

Соціально-освітня Волонтерська 

Академія «СОВА» Благодійного 

94 



фонду «Карітас-Київ» 

97.  79. Громадська організація «Соціальна 

взаємодія. Ініціативи. Творчість. 

Інновації 

Всеукраїнський фестиваль 

просвітницьких та тренінговий 

програм «Калейдоскоп Життя» 

у  партнерстві з БФ «Дніпровський» 

94 

98.  113. БО БФ «Сильна нація» Всеукраїнський Фестиваль Спорту 

«Сильна нація» 
92 

99.  44. Громадська організація «Деснянська 

Січ»  

Проєкт «Народні скарби» 91 

100.  8. Громадська організація  

«Ліга життя» 

За результатами проведення 

громадських обговорень щодо 

формування календарного плану 

реалізації проєктів та проведення 

заходів з питань молоді на 2018, 2019, 

2020 роки 

88 

101.  77. Громадська організація «Гармонія 

розвитку» 

Облаштування спеціального 

«підготовленого терапевтичного 

середовища» за методикою Марії 

Монтессорі, яке задовольнятиме 

потреби у корекції розвитку дітей з 

обмеженнями життєдіяльності. Такий 

терапевтичний простір сприятиме 

всебічному розвитку дітей, а саме : 

оволодінню навичками практичного 

життя, сенсорному та пізнавальному 

розвитку 

85 

102.  54. ГО «Мій голос» Проєкт «Жінки в місцевому 

самоврядуванні» 
84 

103.  45. Київський осередок  

ВГО «Магнолія» 

Проєкт «Захисти свою дитину!» 83 

104.  40. БО «БФ «Фонд сприяння місцевому 

самоврядуванню в Україні» 

Проєкт «Юридична клініка управителя 

багатоквартирним житловим 

будинком» 

Проєкт «ЗНАЮ! ДІЮ! 

ЗАХИЩАЮСЬ!» 

82 

105.  97. Громадська організація «Жінки 

Берегині»  

Проведення Лідерського рейтингу 

серед кращих жінок Святошинського 

району міста Києва «Жінка – 

Українка» 

82 

106.  29. Благодійна організація «Благодійний 

фонд «Зміни одне життя –Україна» 

За 6 років існування фонду знято 

більше 4000 відеоанкет дітей у всіх 

регіонах країни, знімальний процес 

триває безперервно цілий рік. Загалом 

завдяки роботі команди вже 

влаштовано до сімейних форм 

виховання 850 дітей.  

80 



107.  89. Відокремлений підрозділ 

«Печерська місцева (районна в місті 

Києві) організація Всеукраїнської 

громадської організації 

«Всеукраїнський парламент 

працездатних інвалідів» 

«Забезпечення реабілітаційного 

процесу людей з інвалідністю 

Печерського району місті Києва 

засобами освіти, просвіти, культури і 

мистецтва» 

80 

108.  110. ГО «Об'єднана діаспора 

азербайджанців України» 

Проведення разом з КМДА культурно-

просвітницьких заходів для створення 

міцних міжетнічних україно-

азербайджанських взаємовідносин. 

Матеріальна допомога Міському 

штабу у боротьбі з COVID-19 

80 

109.  25. Громадська організація 

«Всеукраїнська асоціація прийомних 

батьків» 

Проведення навчання з підвищення 

батьківського потенціалу батьків-

вихователів Києва за форматом 

«Літньої школи» 

79 

110.  65. «Квартальний комітет «Лісовий» Створення елементів єдиної 

інфраструктури для збереження та 

розвитку озеленення прибудинкових 

територій 

79 

111.  75. Громадська організація «ВІРА В 

ЖИТТЯ» 

Проєкт «Соціальна послуга адаптації 

молоді з інвалідністю» в 2018 році. 
78 

112.  90. Громадська організація «Інвалідів 

Чорнобиля Печерського району 

м. Києва»  

«Дзвони Чорнобиля» 78 

113.  35. Громадська організація «Нова надія 

– 2012» 

Проєкт «Створення музею сім’ї та 

родоводу» 
77 

114.  83. Громадська організація «Спілка 

ветеранів Афганістану Оболонського 

району м. Києва» 

Проведення заходів із підготовки та 

відзначення у Оболонському районі 

міста Києва Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав 

77 

115.  85. Відокремлений підрозділ 

Громадської організації «Спілка 

Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та 

бойових дій» у Печерському районі 

(місто Київ) 

«Творчі студії майстрів-ветеранів» 77 

116.  86. Громадська організація «Організація 

ветеранів Печерського району м. Києва» 

«Національно-патріотичне виховання 

молоді та соціальна реабілітація і 

залучення людей похилого віку до 

участі в суспільному житті міста» 

77 

117.  88. Громадська організація «Печерський 

районний осередок Київського 

відділення Української спілки в’язнів-

жертв нацизму» 

«Співпраця різних поколінь для 

збереження історичної пам’яті» 
77 

118.  61. «Комітет мікрорайону «Дачі 

Караваєві» 

Успішна практика впорядкування 

благоустрою території мікрорайону з 

приватної забудови. 

76 

119.  59. «Комітет мікрорайону «Совки» Створення комфортних умов для 

дозвілля мешканців, організація свят 

та спортивних турнірів, розвиток 

благоустрою території діяльності 

комітету 

75 



120.  73. Глушаниця  

Михайло Васильович  

Сьомик  

В’ячеслав Анатолійович   

Ремонтні роботи футбольного 

майданчика за адресою м.Київ, вул. 

Теремківська 2-6 

75 

121.  93. Відокремлений підрозділ 

«Подільська місцева (районна в місті 

Києві) організація Всеукраїнської 

громадської організації 

«Всеукраїнський парламент 

працездатних інвалідів» 

«Забезпечення реабілітаційного 

процесу людей з інвалідністю 

Подільського району міста Києва 

засобами освіти, просвіти, культури і 

мистецтва» 

75 

122.  15. Громадська організація 

«Материнська любов» 

Реалізація програми Школа 

репродуктивного здоров'я для 

підлітків та молоді «Шануй себе» 

74 

123.  23. Громадська організація «Ліга 

соціальних працівників міста Києва» 

Консолідація зусиль окремих осіб, 

громадських та державних організацій 

в просуванні соціальних послуг; 

впровадженні інновацій у соціальній 

сфері; відстоювання прав соціальних 

працівників м. Києва. 

Проведення заходів спрямованих на 

формування та підтримку іміджу 

фахівця із соціальної роботи, як 

надавача соціальних послуг  

74 

124.  62. Будинковий комітет «Вулиця 

Крупської, 10» 

Відновлення вхідної групи будинку, 

встановлення парканчиків та 

озеленення 

74 

125.  63. «Комітет мікрорайону «Березняки-

Тельбін» 

Розробка онлайн платформи 

відеоспостереження задля зменшення 

рівню правопорушень та безпеки 

мешканців 

74 

126.  101. ГО «Відрадний. Інфо»  

ГО «Мій Відрадний» 

Спільний громадський контроль за 

реконструкцією  у парку «Орлятко» та 

відновленням озера у парку 

«Відрадний». Open-air урок «Безпека 

на Відрадному – Правила безпеки на 

дорозі» парку Відрадний; Тренінг 

«Відповідальні батьки», фестиваль для 

інклюзивних дітей «Такий як я» та 

інше. 

74 

127.  71. Громадська організація    «Славетні 

епохи України» 

Проєкт, спрямований на 

популяризацію історії України-Руси 

«Славетні епохи України» 

Заходи до Дня революції Гідності 

73 

128.  74. Орган самоорганізації населення 

«Будинковий комітет «Харківське 

шосе,21» 

Створення публічного простору для 

змістовного дозвілля населення на 

прибудинковій території житлового 

будинку в рамках реалізації проєктів 

міського конкурсу органів 

самоорганізації населення, 

Департамент суспільних комунікацій. 

73 

129.  11. Громадська організація «Українське 

товариство охорони пам’яток історії та 

культури» 

Організація та проведення 

Всеукраїнського конкурсу творчих 

робіт «Збережемо спадщину – 

збережемо Україну» 

72 



130.  38. ГО «Голосіївська Криївка» Проєкт «Історичний полігон» 72 

131.  66. Орган самоорганізації населення 

«Комітет мікрорайону «Нова Дарниця-

2»   

переможець Міського конкурсу 

проєктів та програм розвитку 

місцевого самоврядування серед ОСН 

у 2007, 2020 р.р. 

Комплексне відновлення благоустрою 

території шляхом встановлення 

спортивного майданчика по вулиці 

Юрія Пасхаліна, 4/6 

увійшов у ТОП -10 переможців серед 

ОСН м. Києва та зараз знаходиться на 

реалізації  

72 

132.  92. Громадське об’єднання «Організація 

ветеранів Подільського району  

м. Києва»  

«Ветеран живе поруч» 72 

133.  98. Солом’янська районна організація 

ветеранів міста Києва 

Проєкт «Здорове та активне 

довголіття» 
72 

134.  18. Проєкт Кураж-Базар «Будь любым» На станції метро «Майдан 

Незалежності» встановили 13 стендів з 

фотографіями проєкту Кураж-Базар 

«Будь любым» 

71 

135.  36. БО «Освітній благодійний фонд 

Українського коледжу імені В.О. 

Сухомлинського» 

Проєкт «Клас просто неба» 70 

136.  47. ГО «Сучасне українське кіно «СУК» Проєкт «Бебі Моцарт» 69 

137.  37. ГО «Всеукраїнська ініціатива» Проєкт «Як ти дорослішаєш» 68 

138.  10. Громадська організація «Молодь та 

діти за самоврядування» 

«Артвізитівка Києва» 66 

 


