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1.  Дніпровська районна  організація Товариства 

Червоного Хреста України в місті Києві 

Соціальна адаптація демобілізованих 

військовослужбовців, УБД та їх сімей, ВПО із 

зони конфлікту 
304 

2.  ГО «Українська Академія Лідерства» PROвТИк 296 

3.  БО БФ «Сильна Нація»  Всеукраїнський Фестиваль Спорту «Сильна 

нація» 
295 

4.  ГО «Українська Академія Лідерства» Знайомтесь, це проєкт 295 

5.  ГО «Творче об'єднання дітей  і молоді з 

фізичними обмеженнями «Студія «ДІМФО»  

Світ особливих дітей 
290 

6.  ГО «Місцевий осередок молодіжної 

організації «Пласт - національна скаутська 

організація України» «станиця Київ Пласту - 

національної скаутської організації України» 

Акція «Вони не зрадили своїх присяг» 

290 

7.  Київська міська організація Товариства 

Червоного Хреста України  

Літня школа волонтерства «Об'єднуємо 

молодь - об'єднуємо країни для формування 

активної громади» 
287 

8.  ГО «Місцевий осередок молодіжної 

організації «Пласт - національна скаутська 

організація України» «станиця Київ Пласту - 

національної скаутської організації України» 

Створення молодіжного хабу на Виноградарі 

284 

9.  Київський міський благодійний фонд 

«Інтеграція» 

Знання власної історії та культури - шлях до 

національної самоідентичності 
282 

10.  ГО «Антикорупційний громадянський рух 

«Україна - європейський вибір»  

Інтернет платформа інформаційно-аналітичне 

інтернет видання «Київ.org» 
280 

11.  БФ «Інститут громадської дипломатії» Школа місцевої демократії  280 

12.  ГО «Ф'ючелаб Юкрейн» BComeSafe Ukraine 279 

13.  ГО «Київ.Стратегія 2025» Видання фотоальбому про Київ «Демократія 

київських вулиць» 
279 

14.  ГО «Пліч о Пліч з Теремками» Турнір ветеранів ДЮСШ          № 15 272 

15.  ГО «Деснянська Січ» Народні скарби 270 

16.  ГО «Ресурсний центр «Майбуття» Я не жертва, я людина 270 

17.  БФ «Інститут громадської дипломатії» Київський фестиваль національностей «Київ: 

Етногенеза» 
266 

18.  ГО «Клуб українських бізнесменів» OLD SCHOOL - проведення навчальних 

ком’ютерних курсів для людей поважного віку 
266 

19.  ГО «Київське товариство політв'язнів та 

репресованих» 

Національно-визвольна просвіта 
264 

20.  ГО «Велес Ідей» Активність, небайдужість, доброта - успішна 

формула буття 
257 

21.  ГО «Мій голос» Жінки в місцевому самоврядуванні 256 

22.  ГО «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 

253 

23.  БО «БФ «Промінь добра та надії» Навички майбутнього: цифрове громадянство  252 

24.  ГО «Україна. Воля. Життя» Школа юного миротворця «Територія «Воля 

до гідного життя» 
250 

25.  БО «БФ «Дніпровський» «10 років разом шляхами добрих справ» 245 

26.  ГО «Кульбаба» Знай столицю України 244 

27.  ГО «Всеукраїнська ініціатива» Грай та виховуй 243 



28.  ГО «Громадський центр моніторингу реформ» Тренінг-практикум «Критичне мислення та 

медіа-грамотність: як розпізнати фейки та 

протистояти маніпуляціям» 
243 

29.  Київська міська організація Товариства 

Червоного Хреста України  

 Волонтер - агент змін в державі та приклад 

громадської свідомості 
243 

30.  ГО «ДНК НАЦІЇ» Тренінг «Як себе захистити» 243 

31.  ГО «НОВА НАДІЯ-2012» Тренінг «Працевлаштування людей з 

ментальною інвалідністю власниками малого 

та середнього бізнесу» 
243 

32.  БО «Благодійний фонд «Фонд сприяння 

місцевому самоврядуванню в Україні» 

Юридичний навігатор з управління 

багатоквартирним житловим будинком  
243 

33.  ГО «Місцевий осередок молодіжної 

організації «Пласт - національна скаутська 

організація України» «станиця Київ Пласту - 

національної скаутської організації України» 

Табір «Свято Весни 2020» 

243 

34.  ГО «Українська Академія Лідерства» Тренінговий курс навичок самозарадності 

«SAFE» 
243 

35.  ГО «Місцевий осередок молодіжної 

організації «Пласт - національна скаутська 

організація України» «станиця Київ Пласту - 

національної скаутської організації України» 

Літній дитячий табір для 7-11 років 

«проПРОфесії» 
242 

36.  Громадська спілка «Аналітичний центр 

Українського Католицького Університету» 

Еко-кемп 
240 

37.  ГО «Ресурсний центр «Майбуття» Комунікативна платформа для сімей з 

особливами потребами 240 

38.  Спілка дитячих громадських організацій 

Києва «Київський міський комітет дитячих 

громадських організацій» 

Школа громадянського виховання дітей 

239 

39.  БО «Благодійний фонд «Театр-студія 

«Срібний острів» 

Арт Терапія - творчість, яка зцілює 
237 

40.  ГО «Творче об'єднання дітей  і молоді з 

фізичними обмеженнями «Студія «ДІМФО»  

Створення літературної студії «Київська 

новела» 
236 

41.  ДГО дитячий клуб «Іскра» Збір-похід «Ми, діти Києва - майбутнє 

України» 
236 

42.  Київська організація Національної спілки 

письменників України 

Видання книги «Чорнобиль - очима жінок». 

Інтерв'ю з атомною катастрофою 
230 

43.  ГС «Київська громадська платформа 

неурядових організацій» 

Молодіжна академія участі 
230 

44.  ГО «Стар Анімейшн» Забезпечення можливості розкриття творчого 

потенціалу та здібностей у молоді в сфері 

комп’ютерної графіки та анімації, з наданням 

орієнтиру на перпективу отримання 

додаткової спеціалізації та основної професії 

228 

45.  ГО «Дитяче громадське об'єднання 

«Вершина»  

Країна замків та фортець 
227 

46.  ГО «Об'єднання Толока» Як цікаво і з користю провести вільний час 227 

47.  ГО «Громадянська платформа «Нова Країна» Історичний марафон 12 пригод 
226 

48.  Печерська районна організація Товариства 

Червоного Хреста України в місті Києві 

Проведення тренінгів «Надання першої 

домедичної допомоги» для громадян в 

Печерському районі міста Києва 
223 

49.  Міжнародний благодійний фонд Н.Потапаєвої Шлях до життя - 12 кроків від насилля до 

свободи 
222 

50.  Київське міське відділення Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів (КМВ ВОВ)  

Незнищенна Україна 
221 

51.  ГО «Київська спілка ветеранів війни з Росією» Цифрова професія ветерана 221 

52.  МГО «Сьогун» «Kyiv Open Cup» - змагання з карате 220 

53.  ГО «Київський міський парламент 

працездатних осіб з інвалідністю» 

Книга як засіб забезпечення повноцінної 

реабілітації 
218 

54.  ГО «Громада Дніпровського району» Протидія булінгу 214 

55.  ГО «Всесвіт молоді» Відео-мейкери 213 



56.  ГО «Батьківський дім» Від провини до успіху 212 

57.  ГО «Батьківський дім» Сексуальне виховання підлітків у 21 сторіччі 212 

58.  ГО «Новий генофонд України» «Фенікс» корекція девіантної поведінки 

складних підлітків та юнаків 
211 

59.  ГО «Центр відновлення особистості та 

перетворення суспільства» 

Відповідальне життя умовно достроково 

звільнених людей з місць позбавлення волі 
211 

60.  ГО «Об'єднання Толока» Активна молодь 211 

61.  Київська міська організація профспілки 

працівників фізичної культури та спорту 

України 

Міський Форум з розбудови та інвестицій 

фізкультурно-спортивної галузі 210 

62.  ГО «Київський спортивний клуб бойових 

мистецтв «Файтер» 

Міжнародний фестиваль карате-кіокушинкай 

«Kyiv Open Cup 2020» 
210 

63.  БО «Благодійний фонд «Театр-студія 

«Срібний острів» 

Срібна дорога до юних сердець 
210 

64.  ГО «Всесвіт молоді» Сімейна майстерня 210 

65.  ГО «Київська організація людей з 

інвалідністю, учасників АТО з інвалідністю 

«СОТИ» 

Сучасний світ очима особливих людей» 

209 

66.  ГО « Центр української пісні «Народна 

філармонія» 

Мистецько-просвітницький фестиваль 

української дитячої пісні «Диво UA» 
207 

67.  БО «Благодійний фонд «Театр-студія 

«Срібний острів» 

Літературно-пісенний фестиваль «Срібний 

передзвін» 
207 

68.  ГО «Громада Дніпровського району» Київ - місто розвинутих дітей 207 

69.  ГО «Київська організація інвалідів, 

пенсіонерів, учасників бойових дій «Ірида»  

Світ фарб через покоління 
206 

70.  ГС «Іновації. Розвиток. Ефективність.» Забезпечення можливості соціалізації, 

підвищення кваліфікації та сприяння 

працевлаштуванню у  «Іноваційному Ветеран 

Хаб» 

206 

71.  Київська організація Національної спілки 

письменників України 

Зустріч письменників з читачами  в школах, 

бібліотеках, таборах відпочинку, музеях. 

Розробка квестів «Літературними стежками 

Києва» та рух збірника 

205 

72.  ГО «Новий генофонд України» Молодіжний клуб «НЬЮ ЛАЙФ» 203 

73.  БО «Всеукраїнський благодійний фонд 

«Розвитку інформаційного суспільства в 

Україні» 

Цифрова гігієна та кібербезпека громади 

203 

74.  ГО «Захист прав молоді та релігійних громад» Історичний табір «Князівство Київське» 
203 

75.  ГО «Бюро соціальних та політичних 

розробок» 

Реформи європейського рівня в м.Києві 
203 

76.  ГО «Національний центр правозахисту» Правосвідомість столиці 203 

77.  ГО «Соціальна взаємодія. Ініціативи. 

Творчість. Іновації.» 

Професійні орієнтири молоді для успіху і 

реалізації в житті 202 

78.  ГО «Захист прав молоді та релігійних громад» Історичний табір «Київ у ХХ столітті - 100 

років боротьби за волю» 
202 

79.  ГО «Сучасне українське кіно «СУК» Про киян кінця ХІХ ст.-для киян початку ХХІ 

ст. 
201 

80.  ГО «Київська організація людей з 

інвалідністю, учасників АТО з інвалідністю 

«СОТИ» 

Чарівний світ старовинної музики 

201 

81.  БО «100 відсотків життя. Київський регіон» Школа правової медіаосвіти «Розширення 

доступу людей похилого віку до нової 

медицини у м.Києві» 
201 

82.  ВГО «Спілка офіцерів України» Від психологічної просвіти  до психічного 

здоров'я ветерана 201 

83.  Київське міське відділення Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів (КМВ ВОВ)  

Вшанування Героїв визвольних змагань та 

національно-патріотичне виховання молоді на 

прикладі подвигів Героїв 
200 



84.  ГО «Освітня асамблея» Простір громадянської освіти 200 

85.  ГО «Ресурсний центр «Майбуття» Гендерна освіта персоналу КМДА 200 

86.  Київська організація Національної спілки 

письменників України 

Відкриті поетичні читання у День Прапора 
198 

87.  ДГО дитячий клуб «Іскра» Дитяче свято «День юного пріорчанина» 198 

88.  ГО «Всесвіт молоді» Сучасна Українська молодь 198 

89.  Печерське районне відділення Київського 

міського відділення Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів (КМВ ВОВ) 

Січові стрільці України 

196 

90.  ГО «Всесвіт молоді» Digital Marketing Teens 194 

91.  ГО «Київська організація інвалідів, 

пенсіонерів, учасників бойових дій «Ірида»  

Забезпечення можливості працевлаштування 

та соціалізації осіб з інвалідністю, людей 

похилого віку, осіб, які повертаються з ООС 

(АТО) (3 етап) 

190 

92.  ГО «Реформа освіти» EVORANK У Cолом'янському районі 187 

93.  ГО «Центр дослідження суспільства» 

(CEDOS) 

Що значить бути ефективним власником 

житла у Києві 
184 

94.  Печерське районне відділення Київського 

міського відділення Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів (КМВ ВОВ) 

Оболонські театральні зустрічі учнівства 

179 

95.  ГО «Реформа освіти» EVORANK У Шевченківському районі 178 

96.  Київське міське відділення Всеукраїнського 

об’єднання ветеранів (КМВ ВОВ)  

Концерт фолькльорно-автеничних гуртів 

«Пісня об'єднує Україну» 
176 

97.  ГО «Реформа освіти» EVORANK У Подільському районі 176 

98.  ГО «Мінський масив» 

ВІДКЛИКАНО АВТОРОМ 

Кінотеатр під відкритим небом «Мінський» 
12 

 


