


фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2018 році від 25-27 червня 2018 
року. 

 Міський конкурсний відбір пройшли 77 громадських організацій, які подали 
85 соціальних проектів за такими напрямками:  

1) реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю різних нозологій 
захворювань (крім осіб з вадами слуху та зору) - 22; 

2) реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору - 11; 

3) проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого консультування 
дітей та молоді з інвалідністю – 7; 

4) реінтеграція людей груп ризику (осіб, які звільняються з місць позбавлення 
волі) - 1;  

5) соціальна реабілітація учасників антитерористичної операції, воїнів-
інтернаціоналістів, учасників бойових дій та їхніх сімей -11;  

6) соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи -1; 

7) соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування - 2; 

8) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - 1; 

9) соціальна реабілітація та залучення людей похилого віку до активної 
участі в суспільному житті міста - 10; 

10) національно-патріотичне виховання молоді – 12; 

11) абілітація, заходи із включення до місцевої спільноти, представництво 
інтересів, розумні пристосування для осіб з інтелектуальними порушеннями та 
членів їх сімей, які здійснюють опіку та догляд - 1; 

12) надання інших соціальних послуг - 6. 

 

Всього фінансову підтримку з бюджету міста Києва отримали 75 громадських 
організацій, які мають соціальну спрямованість, і діяльність яких поширюється на 
територію міста Києва, на реалізацію розроблених ними 83 проектів, а саме: 37 
громадських організацій осіб з інвалідністю та 30  громадських організацій 
ветеранів на суму 8 532,7 тис.грн.; 8 громадських організацій жінок, та інших 
організацій, діяльність яких мають соціальну спрямованість, на суму 2741,9 тис. 
грн.,  

а саме: 



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 

План Факт 

Примітка 

1.  Київська організація Українського 
товариства глухих м. Києва      

Створення умов для соціальної 
інтеграції осіб з вадами слуху 

347 000,0 347 000,0  

2.  Благодійне товариство допомоги 
особам з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень «Джерела» 

 

Вибір Європейської столиці: 
розумні пристосування для осіб з 
інтелектуальними порушеннями. 

397 000,0 396 971,75  

3.  Громадська організація «Спілка матерів 
дітей та дорослих осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних та фізичних 
порушень м. Києва  «Сонячний 
промінь» 

 

1.Реабілітація дітей та дорослих 
осіб з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних та фізичних 
порушень через творчість  

 

2.Літній табір для дітей та молоді 
з особливостями в розвитку 
«Сонячні канікули» 

363 000,0 

 

 

 

 

33 000,0 

 

 

363 000,0 

 

 

 

 

33 000,0 

 

 

 

4.  Громадська організація «Київський 
центр профорієнтації дітей-інвалідів» 

 

Соціальна адаптація дітей з 
інвалідністю, дітей з послабленим 
здоров’ям, допомогти цим дітям 
знайти своє місце у житті, надати 
можливість кожній дитині 

287 000,0 

 

286 976,45 

 

 



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 

План Факт 

Примітка 

проявити свою особистість, 
реалізувати свої можливості, 
навчитися спілкуватися в 
колективі 

5.  Громадська організація «Центр 
реабілітації інвалідів-спинальників 
«Відродження-АРС» 

 

Фізична реабілітація та ЛФК 
після травми хребта та спинного 
мозку осіб з інвалідністю 
(порушенням опорно-рухового 
апарату та інших нозологій) 

317 000,0 317 000,0  

6.  Київський міський фізкультурно-
спортивний клуб інвалідів «Прометей» 

 

Фізична реабілітація, соціальний 
захист та соціальна адаптація осіб 
з інвалідністю різних нозологій 
захворювань (крім осіб з вадами 
слуху та зору) 

58 000,0 42 500,0 Економія коштів  
(поточний 
ремонт 
приміщення) у 
зв’язку із 
неможливість 
віднайти 
підрядника  

7.  Громадська організація «Спортивно-
танцювальний клуб «Березіль» 

Комплексна інклюзивна 
реабілітаційна програма 
«РІВНИЙ-РІВНОМУ» 

227 000,0 227 000,0  

8.  Київська міська організація 
Українського товариства сліпих 

 

Соціалізація, реабілітація та 
адаптація осіб з вадами зору 

98 000,0 98 000,0  



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 

План Факт 

Примітка 

9.  Громадська організація «Київська 
Територіальна первинна організація  
№3 Українського Товариства сліпих» 

УТОС -  наш другий дім 60 000,0 59 999,51  

10.  Громадська організація «Об’єднання 
користувачів комп’ютерних технологій 
для інвалідів «Вікно в світ» 

Соціальна реабілітація, адаптація 
та інтеграція людей з 
інвалідністю до суспільства через 
впровадження інформаційних 
комп’ютерних технологій для 
людей з вадами зору 

171 000,0 166 634,0  

11.  Творче об’єднання дітей і молоді з 
фізичними обмеженнями «Студія 
ДІМФО» 

 

Реалізація права дітей і молоді з 
фізичними обмеженнями на 
повноцінне життя 

228 000,0 

 

228 000,0 

 

 

12.  Громадська організація Київське міське 
Товариство інвалідів «Аліса» 

Три кроки до змін 125 000,0 125 000,0  

13.  Асоціація інвалідів-вчених «Гомер» Гомер 10 000,0 9 999,1  

14.  Спілка громадських організацій 
інвалідів Києва 

 

1.Покращення становища людей з 
інвалідністю в місті Києві. 

2.Покращення життя киян з 
інвалідністю 

144 000,0 

 

35 000,0 

143 273,26 

 

35 000,0 

 



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 
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15.  Київська міська асоціація інвалідів 
водіїв автомобілів з ручним 
управлінням «ІВАР» 

За кермом людина з 
обмеженнями 

148 000,0 148 000,0  

16.  Громадська організація «Спілка 
інвалідів стомованих хворих «Астом-
Ілко» 

Скажи життю «ТАК» 138 000,0 138 000,0  

17.  Громадська організація «Спілка 
нечуючих юристів» 

 

Надання допомоги  в 
забезпеченні доступу особам з 
вадами слуху  до системи 
правосуддя  (спеціалізоване 
надання первинної та вторинної  
правової допомоги) 

22 000,0 21 296,0  

18.  Громадська організація «Спілка 
інвалідів «Співдружність» 

 

1.У світ без меж - крокуймо разом 

 

2.Роки ідуть, а їм не віриш 

30 000,0 

 

10 000,0 

 

29 533,22 

 

10 000,0 

Неможливість 
віднайти 
підрядника на 
поточний 
ремонт 
приміщення 
(мала сума 
коштів). 

19.  Первинна організація №4 м.Києва 
Українського Товариства сліпих 
(УТОС) 

Промінь світла 87 000,0 86 999,31  



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 
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Примітка 

20.  Громадська організація «Центр 
соціальної та трудової реабілітації 
інвалідів «Віра в майбутнє» 

Реалізація прав осіб з особливими 
потребами на гідну працю та їх 
соціальну адаптацію 

40 000,0 39 943,0  

21.  Київська міська організація 
Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів «Союз Чорнобиль України» 

Пам'ять Чорнобиля 157 000,0 

 

155 511,4  

22.  Київська територіальна первинна 
організація №1 Українського 
товариства сліпих 

Навчимо готувати на дотик 105 000,0 

 

105 000,0  

23.  Громадська організація «Громадське 
об’єднання незрячих фахівців 
«Реаресурс» 

Доступ до інформації як шлях до 
повноцінного життя 

88 000,0 88 000,0  

24.  Громадська організація «Об’єднання 
інвалідів «Джерело натхнення» 

Країна добра та талантів 28 000,0 28 000,0  

25.  Громадська організація                   «В 
дитячих долонях» 

 

1.Створення кімнати сенсорної 
інтеграції для дітей з особливими 
освітніми потребами (синдромом 
Дауна, затримка психічного 
розвитку, ГРДУ (гіперактивний 
розлад з дефіцитом уваги), 
аутизм, вади мови) на базі ГО «В 
дитячих долонях»). 

49 873,0 

 

 

 

 

49 873,0 

 

 

 

 

 



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 
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2.Метод сенсорної інтеграції в 
реалізації індивідуальних планів 
розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами (синдромом 
Дауна, затримка психічного 
розвитку, ГРДУ (гіперактивний 
розлад з дефіцитом уваги), 
аутизм, вади мови) на базі ГО «В 
дитячих долонях») 

165 127,0 157 304,68 

26.  Громадська організація «Інститут 
соціальної підтримки інвалідів» 

Постійнодіючий  фестиваль 
культури та творчості людей з 
інвалідністю «Ми є у тебе, 
Україно!» 

88 000,0 88 000,0  

27.  Громадська організація «Київська 
організація людей з інвалідністю АТО 
«Соти» 

Загородній центр соціально-
трудової реабілітації людей з 
інвалідністю внаслідок 
психоневрологічних захворювань 

78 000,0 78 000,0  

28.  Громадська організація «З любов’ю до 
життя» 

З щирим серцем 35 000,0 35 000,0  

29.  Громадська організація «Інвалідів 
«Родина» 

Соціальні послуги денного 
догляду для дітей з тяжкими 
порушеннями розвитку 

128 000,0 128 000,0  



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 

План Факт 

Примітка 

30.  Громадська організація «Соціальний 
центр «Особистість» 

Теплом своїх сердець, зігріємо 
душі 

180 000,0 180 000,0  

31.  Громадська організація «Центр 
соціальної реабілітації осіб з 
інвалідністю «Острів надії» 

Острів надії   40 000,0 0,0  

32.  Громадська організація «Крок у 
суспільство» 

 

1.Забезпечення належного 
соціального і психологічного 
супроводу жінок після 
мастектомії (хірургічного 
втручання з видалення молочної 
залози) 

2.Допомога  в соціально-
психологічній, корекційно-
педагогічній, фізичній 
реабілітації  дітям з інвалідністю, 
хворим на ДЦП, з порушенням 
опорно-рухового апарату та їх 
родинам шляхом ефективного 
впровадження методу динамічної 
пропріоцептивної корекції (ДПК) 
з використанням рефлекторно-
навантажувального пристрою по 
типу «Гравістат» та пристрою по 

44 400,0 

 

 

 

43 500,0 

44 400,0 

 

 

 

43 500,0 

 



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 

План Факт 

Примітка 

типу  «Свош» 

33.  Громадська організація «Системна 
допомога дітям з аутизмом «Маленький 
принц» 

 

Комплекс соціальних послуг з 
адаптації для дітей з особливими 
потребами, як передумова їх 
якісної освіти 

40 000,0 39 999,36  

34.  Громадська організація «Дитячий 
фізкультурно-оздоровчий 
реабілітаційний центр інвалідів 
«Соціум»  

Маленький спортсмен 138 000,0 

 

102 753,89 Економія коштів 
у зв’язку із 
непідписанням 
договору з 
«ДТЄК Київські 
Електромережі» 

35.  Громадська організація «центр 
лікувальної педагогіки «Сонячне 
подвір’я» 

Групи денного догляду та 
соціально-психологічної 
реабілітації 

99 000,0 99 000,0  

36.  Громадська організація «Товариство 
інвалідів  м. Києва «Захист» 

Захист та добробут 35 000,0 34 999,04  

37.  Громадської організація «Мистецький 
простір» 

 

1.Транспортні мандри: довідник 
розумника 

2.Розмалюй фантазію 

93 000,0 93 000,0  

38.  Громадська організація «Об’єднання 
нечуючих педагогів» 

Одноденний семінар на тему 
«Вивчення досвіду інклюзивної 
освіти осіб з порушеннями слуху 

15 000,0 10 621,73 Економія коштів 
у зв’язку із 
неможливістю 



Обсяг фінансування, 
грн. 
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 на базі Київського державного 
коледжу легкої промисловості» 

освоїти кошти за 
короткий термін 
(листопад-
грудень) 

39.  Київська міська організація Товариства 
Червоного Хреста України 

Медико-соціальна допомога 
одиноким громадянам похилого 
віку, інвалідам, потребуючим, які 
опинилися в складних життєвих 
обставинах 

540 000,0 540 000,0  

40.  Київське обʼєднання Спілки Самаритян 
України 

1.Створення спільно з 
Департаментом соціальної 
політики м. Києва першого 
навчального центру з догляду 
(паліативного догляду) за 
методикою згідно концепцій, які 
відповідають європейським 
стандартам та нормам на основі 
практичної роботи соціального 
центру цілодобового, 
тимчасового перебування для 
дітей з важкою формою 
інвалідності різних нозологій 
захворювань «Особлива дитина» 
та досвіду роботи Амбулаторної 
мобільної служби спілки 

226 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

226 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсяг фінансування, 
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Самаритян України КО з 
паліативного догляду вдома  

2.Розбудова Мобільних 
амбулаторних соціальних служб 
Центру соціальної допомоги та 
соціального захисту нужденних 
киян «Київські Самаритяни» 

440 000,0 440 000,0 

41.  Громадська організація «Материнська 
любов» 

Школа репродуктивного здоров’я 
«Шануй себе» 

50,0 50,0  

42.  Громадська організація «Київська 
міська організація Всеукраїнського 
об'єднання українок «Яворина» 

Родинне коло «Яворина» 299,0 299,0  

43.  Громадська організація м. Києва «Київ 
- рідний дім» 

Ресоціалізація звільнених з МПВ 
та їх соціальна адаптація у 
територіальній громаді м. Києва 

60,0 59,8  

44.  Центр захисту дітей «Наші діти» Статутна діяльність Центру 
захисту дітей «Наші діти» 

1009,0 86 2303,0 Економія коштів 
у зв’язку із 
започаткуванням 
у 2018 році 
програми 
енергоефективно
сті 
(невикористані 
кошти на оплату 



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 

План Факт 

Примітка 

електроенергії)  

45.  Громадська організація «Київський 
дитячий фонд»  

Участь у долі дітей 220,0 220,0  

46.  Громадська організація «Спілка жінок 
міста Києва»                                                                                      

 

Розбудова миру: шляхи та 
актуалізація ролі жінки в 
українському суспільстві 

55,0 54 000  

47.  Київська міська організація інвалідів 

війни, Збройних сил та учасників 

бойових дій  

Шана та захист героїв усіх 

поколінь 

160 000,0 153 900,0 Не використано 
6 100 грн, з них: 
1 300 грн 
телефонні 
послуги – 
відключення 
телефонних 
номерів міського 
зв’язку; 1 000 
грн круглий стіл 
– при плануванні 
поїздки 
зменшили 
кількість часу на 
стоянку 
автобуса; 3 700 
грн 
теплопостачання 
– кошти на 
теплопостачання 
зменшились по 



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 

План Факт 

Примітка 

причині теплої 
осені; оренда 
приміщення 100 
грн 

48.  Київська організація ветеранів війни Соціальна підтримка та допомога 

ветеранам. 

Визначні історичні події 2018 

року 

180 000,0 178 400,0  

49.  Київська міська організація ветеранів 

України 
Пам’ять серця 

90 000,0 89 900,00  

50.  Київська міська Спілка ветеранів 

Афганістану 

Національно-патріотичне 

виховання молоді «Ветерани. 

Молодь. Майбутнє» 

330 000,0 400 000,0  

51.  Громадська організація «Київська 

міська спілка інвалідів постраждалих 

від мін» 

Фізична і психологічна 

реабілітація ветеранів, інвалідів, 

воїнів АТО членів їх родин та 

сімей загиблих методом 

краніосакральної терапії 

130 000,0 130 000,0  

52.  Київська міська організація  інвалідів 

«Відлуння війни» 
Соціальна підтримка та допомога 

інвалідам війни. Визначні 

70 000,0 61 670,0 Залишок коштів 
складає 8328,57, 
з них: телеком 



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 
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історичні події 2018 року послуги 15,0 
грн; страхування 
майна – 10,81 
грн; оренда 
приміщення 
6999,0 грн (у 
зв’язку із 
відшкодуванням 
оренди 1,0 грн); 
експлутаційні та 
комунальні 
послуги – 
1302,94 грн; 
нарахування на 
фінансову 

підтримку – 0,82 
грн 

53.  Громадська організація «Київська 

міська організація колишніх партизанів 

і підпільників Великої Вітчизняної 

війни» 

Соціальна підтримка і допомога 

учасникам бойових дій 

партизанів і підпільників Великої 

Вітчизняної війни. 

Визначні історичні події 2018 

року   

80 000,0 69 700,0 Не використано 
10314,16 грн (у 
зв’язку із 
відшкодуванням 
оренди 1,0 грн) 

54.  Громадська організація «Київська 

міська ветеранська організація 

Ветерани ОВС – наша гордість 56 000,0 56 000,0  



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 
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Громадської  організації «Асоціації 

ветеранів Міністерства внутрішніх 

справ України» 

55.  Громадська організація "КИЇВСЬКА 

РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

МИРОТВОРЦІВ 

Українські миротворці- приклад 

збереження миру в світі та 

відстоювання цілісності і 

незалежності України 

130 000,0 130 000,0  

56.  Спілка колишніх політичних в'язнів 

фашистських концтаборів 

Підтримка життєдіяльності 

колишніх в’язнів фашистських 

концтаборів – адаптація в соціумі 

75 000,0 74 800,0  

57.  Київське відділення Української  спілки 

в'язнів – жертв нацизму 

Активізація, підтримка та стимул 

життєдіяльності колишніх в’язнів 

– жертв нацизму 

60 000,0 56 080,0 Не використано 
3921,03 грн, з 
них: 700,0 грн - 
за інтернет (через 
відсутність 
електропостачанн
я); 500,0 грн - за 
користування 
телефоном 
(телефонну 
лінію 
відключено); 
3 272,0 грн - на 
придбання 
ключів для 



Обсяг фінансування, 
грн. 
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системи 
дистанційного 
обслуговування; 
0,84 грн – 
економія по 
канцтоварам; 
0,19 грн – 
економія по 
використанню 
нежитлового 
приміщення 

58.  Київська спілка колишніх малолітніх 

в'язнів фашизму 

Соціальна підтримка та допомога 

жертвам війни. 

Визначні історичні події 2018 

року 

90 000,0 89 900,0  

59.  Київське міське "Товариство дітей 

війни, ветеранів війни та праці»  
Надія 

70 000,0 70 000,0  

60.  Київська міська організація 

Всеукраїнської спілки радянських 

офіцерів 

Про поєднання індивідуальних і 

масових форм роботи з 

ветеранами для активізації їх 

громадської діяльності районів і 

Києва в цілому 

30 000,0 30 000,0  



Обсяг фінансування, 
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61.  Київська організація Спілки офіцерів 

України 

Діалог поколінь: дідів та батьків з 

онуками 

56 000,0 56 000,0  

62.  Громадська організація «Київська 

міська асоціація ветеранів-підводників»  

Дводенний тематичний збір-

конференція, присвячений 75-

річниці визволення міста Києва 

від нацистських загарбників 

«Подвиг визволителів Києва 

збережемо у віках» 

80 000,0 76 500,0  

63.  Громадська організація «Товариство 

ветеранів розвідки Військово-

Морського Флоту» 

Пошук загиблих захисників 

Вітчизни. Мартиролог. Пінська 

військова флотилія. 1941-1945рр. 

100 000,0 100 000,0  

64.  Громадська організація «Союз 

ветеранів Ракетних військ стратегічного 

призначення» 

Є така професія – захищати свою 

Батьківщину. Ветерани і молодь 

разом 

100 000,0 100 000,0  

65.  Громадська організація «Київське 
міське відділення Всеукраїнського 
об’єднання  ветеранів» 

Патріотичне виховання молоді 
70 000,0 0,0  

66.  Громадська організація «Спілка 
ветеранів Куби» 

Соціальна підтримка, патріотичне 
виховання колишніх учасників 
АТО, УБД, інвалідів війни, сімей 

80 000,0 80 000,0  



Обсяг фінансування, 
грн. 

№ п/н Назва громадської організації Назва проекту 

План Факт 

Примітка 

загиблих 

67.  Київська міська організація 
Українського добровільного історико-
просвітницького правозахисного 
благодійного товариства "Меморіал" 
імені Василя Стуса 

Київські історичні студії 

235 000,0 228 500,0 Невикористано 
6514,0 грн в 
зв’язку із 
економією 
витрат на 
комунальні 
платежі 5315,0 
грн та 
компенсацією 
витрат за 
користування 
земельною 
ділянкою 1199,0 
грн  

68.  Громадська організація «Київська 

організація ветеранів ракетних та 

космічних військ» 

Національно-патріотичне 

виховання підростаючого 

покоління та воїнів Збройних Сил 

України на основі бойових 

традицій РВСП, соціальна 

реабілітація та залучення людей 

похилого віку до активної участі 

у суспільному житті міста Києва 

50 000,0 50 000,0  

69.  Громадська організація «Союз Україна понад усе 130 000,0 130 000,0  
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ветеранів десантників» 

70.  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Київська міська спілка ветеранів 

АТО» 

Сім’я ветерана 

195 500,0 195 500,0  

71.  Громадська організація «Центр 

допомоги і адаптації ветеранів, 

інвалідів, бійців АТО та інших 

учасників бойових дій» 

Пліч-о-пліч 

320 000,0 317 000,0  

72.  Київський міський історико-

патріотичний клуб «Пошук» 
Пошук 

70 000,0 69 300,0  

73.  Громадська організація  «Спілка 

ветеранів війни з Росією» 
Здоров’я ветерана 

177 400,0 177 400,0  

74.  Громадська організація «Життя після 

війни» 

Здоровий шлях до успіху в 

цивільному житті 

120 000,0 120 000,0  

1. Жіноча сила 50 000,0 50 000,0 75.  Громадська організація «Добровольці» 

2.Ветеранський туристичний 
клуб 

120 000,0 120 000,0 

 

76.  Професійна спілка 

військовослужбовців – ветеранів, 

Шляхами бойової слави 80 000,0 80 000,0  






