
 
№ 
п/п Назва ОСН Назва проєкту Міський 

бюджет, грн 
1.  Комітет мікрорайону 

"Милославський" 
"Облаштування спортивного майданчика та 
встановлення вуличного спортивного комплексу 
на території Середньої загальноосвітньої школи 
№ 300 по проспекту Володимира Маяковського, 
93-Г Деснянського району" 

150 000,0 

2.  Комітет мікрорайону 
"Джерело" 

"Комплексне облаштування та встановлення 
дитячого спортивно-ігрового майданчика по 
бульвару Висоцького, 7 в Деснянському районі" 

170 000,0 

3.  Комітет мікрорайону 
Березняки-Тельбін" 

"Безпечні "Березняки". Онлайн платформа. 
Переоснащення" 

170 000,0 

4.  Комітет мікрорайону 
"Бортничі" 

"Територія активного дозвілля" 139 300,0 

5.  Будинковий комітет 
"Поліграфічний" 

"Благоустрій подвір`я з урахуванням потреб 
маломобільних груп населення " 

90 000,0 

6.  Квартальний комітет 
"Лісовий" 

"СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК" 110 000,0 

7.  Комітет мікрорайону 
"Нова Дарниця - 3" 

"Відновлення спортивного майданчика по вул. 
Ревуцького, 11В" 

149 950,0 

8.  Комітет мікрорайону 
"Теремки - 2" 

"Комплексне облаштування сучасними ігровими 
елементами дитячого майданчика на вул. 
Якубовського, 9, в мікрорайоні "Теремки - 2" 
Голосіївського району                  м. Києва" 

150 000,0 

9.  Комітет мікрорайону 
"Нивки" 

"ПРОСТІР ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ 
"СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" 

149 997,0 

10.  Комітет мікрорайону 
"Сирецьке джерело" 

"Реконструкція міжквартальних сходів за 
адресою: вул. Щусєва, 36 та сходів до шкільного 
подвір`я школи № 28 за адресою: вул. Житкова, 7 
Б" 

130 000,0 

11.  Будинковий комітет 
"Харківське шосе, 21" 

"Щасливе дитинство" 89 419,0 

12.  Квартальний комітет 
"Прип`ятчани" 

"Встановлення сучасного спортивно - 
оздоровчого дитячого майданчика" 

110 000,0 

13.  Вуличний комітет 
«Вулиця Ягідна 
(Самбурки)» 

"Облаштування спортивно-оздоровчого 
комплексу "WORKOUT PLACE" 

100 000,0 

14.  Комітет мікрорайону 
"Дубовий гай" 

"Просторова інсталяція "Календар Життя" 129 598,0 

15.  Будинковий комітет 
"Вулиця Закревського,                  
47-Б" 

"Ремонт віконних відкосів після заміни 
сходинкових вікон у під`їздах житлового будинку 
по вулиці Миколи Закревського,                     47-Б 
у Деснянському районі міста Києва" 

80 000,0 

16.  Комітет мікрорайону 
"Батиєва гора" 

"Затишна оселя: комплексний підхід до 
вирішення проблем житлово-комунаного 
господарства будинків №№ 12, 14, 41-а по        
вул. Волгоградська та № 23 по вул. Солом'янська" 

88 441,3 

17.  Комітет мікрорайону 
"Олександрівська 
Слобідка" 

"Чистий двір: облаштування прибудинкових 
територій будинків № 23 по вул. Братів Зерових 
та № 22 по вул. Зої Космодем`янської 

127 076,5 



комплексними огородженями сміттєвих 
контейнерів" 

18.  Будинковий комітет 
"Перспективний" 

"Відновлення благоустрою на прибудинковій 
території ОСН" 

90 000,0 

19.  Комітет мікрорайону 
"Дніпровець" 

"Створення арт-об`єкту "Я ЛЮБЛЮ ДВРЗ" в 
сквері ДВРЗ" 

129 584,0 

20.  Комітет мікрорайону 
"Куренівка" 

"Відкритий громадський простір для спілкування 
"Зміни починаються з мене" 

180 000,0 

21.  Будинковий комітет 
"Провулок 
Приладний, 8" 

"Виготовлення двох металевих хвірток, двох 
металевих розсувних воріт, металевого навісу над 
двома хвіртками, металева конструкція для 
чотирьох сміттєвих контейнерів для подальшої 
можливості з сортування сміття, як це вимагає 
Законодавство України. На території ОСН 
Святошинського району міста Києва" 

90 000,0 

22.  Комітет мікрорайону 
"Новодеснянський" 

"Майстер клас музичного мистецтва "Music Day" 130 000,0 

23.  Комітет мікрорайону 
"Пухівський" 

"День розвитку місцевого самоврядування в 
Деснянському районі" 

130 000,0 

24.  Комітет мікрорайону 
"Нижні Бортничі" 

"Встановлення знаку-символу біля флагштоку 
при в`їзді до мікрорайону Бортничі" 

118 000,0 

25.  Будинковий комітет 
"Проспект Лісовий, 
10" 

"БЕЗПЕЧНИЙ БУДИНОК" 90 000,0 

26.  Комітет мікрорайону 
"Мостицький" 

"Фотошкола та фотоконкурс: Історичні пам`ятки 
Києва" 

170 000,0 

27.  Комітет мікрорайону 
"Голосіївський" 

"Облаштування огорожі зеленої зони 
прибудинкової території по просп. Науки, 9" 

130 000,0 

28.  Будинковий комітет 
Казка Феофанії" 

"Організація культурно-спортивного простору" 39 900,0 

29.  Комітет мікрорайону 
"Лісовий-4" 

"Створення покращеного простору мешканців - 
відвідувачів громадських організацій та установ 
за адресою пр-кт Лісовий, 23а" 

160 000,0 

30.  Будинковий комітет 
"Казка Феофанії" 

"Екосвідома громада" 49 900,0 

31.  Вуличний комітет 
"Вулиці Адмірала 
Ушакова, Військова, 
Маршальська"  

"Яскравий громадський простір на Багриновій 
горі" 

30 000,0 

32.  Будинковий комітет 
"Вулиця 
Кустанайська, 6" 

"Туристична сімейна мандрівка до Гетьманської 
столиці Кирила Розумовського" 

48 700,0 

33.  Комітет мікрорайону 
"Новопечерський" 

"Самоорганізована громада" (Комплекс заходів з 
метою формування сприятливого середовища 
сомоорганізації у мікрорайоні "Новопечерський" 
Печерського району столиці)" 

130 000,0 

34.  Будинковий комітет 
"Вулиця Крупської, 
10" 

"Спорт - найкраще дозвілля" 89 500,0 

35.  "Комітет мікрорайону 
"Нова-Дарниця - 5" 

"ArtCinemaCreative" 60 634,20* 

Всього: 4 000 000,00 



*Фінансова підтримка проєкту з метою його реалізації в повному обсязі може бути збільшена до            
170 000,00 грн за рахунок економії коштів іншими органами самоорганізації населення, передбачених на 
виконання проєктів переможцями міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого 
самоврядування у 2021 році  
 


