
IIPOTOKO,iI
BciJaHH, Micr,Koi KoHKypcHoi KoMicii 3 aia6opy fpoN,raActrux opranisaqii lrr

na,rannx Qinancoaoi nig, puuru : 6ro.uxery uicra Kueaa y 2020 poui
(aPYrHfi erar)

15 cisnn 2020 porcy
14.00 -16.00

flptrcytri:
3acrynuur roloau - Pixxo JI.M.

u, Kuia ay:r. Xperqarux, 36
ryryapa 4 noaepx ri:ra. 512

9nesu:
Eepe:iacrrzi JI.M., Eo6ocr ,rl.M., B4oauvenro T.M., fe.neeei O.I.,
Minapiua C.I., Mirror C.O., 3axapuexro B.f., @apenror B.,rI.

(Peecmpatlia npucymuix ,t"teuie yicoroi KoHKypcHoi xouicii, u1o 6panu yuacmo y
sacidquui 15.01 .2020 poxy, dodaemacn)

llpucytri:
npelcraBHlr(H rpovalcr,xocri - CreueHno IO.lL, fonuapeuxo M,M., tDi:raroe M.M.

Bedemocn otuailu mpauc.tnqia sacidauux uicurcoi rcouxypcuoi Kowicii eidnoeiduo
do n. 29 lTopndxy eid6opy zpouadcoxux opzauisaqii dM uadauun Qiuaucoeoi
nidmpuuxu s 1ndcrcemy uicma Kueea, sameepdcreuozo piueuusut RuilcbKoi
ticarcoi padu sid 11.02.2016 Ne 89/89 (y pedaxqii piweHHt. Kuiecoxoi uictroi padu
eid 19.04.2018 Np 495/4559)

Ilopnqom geuuuii
I. IIpo niacyvox npoBe.qeHH, ailrpu'roro:axucry npoerria. qxi no,aa,rr rpolralcsri
opraui:aqii ,Uu HaaaHrur Qinancoaoi ui4, puuxz 3 6roAxery lricra Kueaa v 2020
poui 3 6loAxery Micra Kuesa.
ll. llpo ocrarouue Br.r3HaqeHH, nepe,rir.y rpoMaAcbKr.tx opraHi3auiii ra ix npoerria,
na peani:aqimKr.rx 6yre HaaaBarucb Qiuancoaa ninrpnuxa y 2020 poqi, a raxoN
BI..I3HaqeHH, po3Mipy OiHaHcoBoi uigrpuuru no roxnii rpoMaAchr{ifi opraui:auii,
,Ki npoiunri KoHKypurufi oi46ip.
III. fligregeHHa ni4cyi,rKia.

CnIXAJII,I 3acrynHur1ro ro,roau Micrxoi xouxypcnoi KoMicii Pirxo JI.M., lra
aiarpu,ra :acinaunr vicuxoi l(oHr(ypcHoi rcovicii. oro,rocu,ra npo na.rauicru
KBopyMy. ruo ,aolBo,'lrc po3noqarx laciaasur 3 ri.[BeneHHfl niacyvxia nepuroro
erarry KoHKypcHoro sia6opy, ra Aosera ,qo niAoua nop.s,(ox AeHHrlfi.

flo nepuoty numuum do noptrdxy leuxozo
3acrynuuqa rorroBu Micbxoi xoarypcuoi xoMicii Pixxo J,I.M.

npoiu$opuyaaaa, [Io Korlrrx rpoMaIcEKr{M opmHi3aqirrM nepe,q6aqeHi nporpa}toro
<Couiarrne naprHepcrBo) sa 2079 -2021 poxu, 3arBepaxeHoo piueHHru



Kr.ri'rcrroi MicBKoi paAu n 28.02.2019 Nsl65/6821, ra B 6roAxeri uicra Kuena ua
2020 pix (aa.ni - M-[I <Coqia,rure napraepcrno>>); Ha 2019 piK MIIII <<Coqianrse
naprHepcrBo)) rpoMa,qchrolM opraHi3aqirM nepeA6a.reHi xolm.r 13 033196 ruc.rpn;
noAano 32 npoerru nig 27 rpoMaAcrKr.rx opmHi3arlifi BerepaHiB Ha cryy - 10651,292
rnc.rpu; 46 [poeKriB ri.{ 38 opraHisaqifi oci6 : iuna:rianicro na cyuy 18948,8
rHc. rpH ra l0 npoerria eig 9 rpouagcrxux opranisaqii 3 rruraHb :a6esneqeHH,
reugeproi piauocri ra inuuuu oprani:aqiauu (<xiuovr.ru>) oprani:aqii ua cyuy 3
023,826 ruc.rpu, ro6ro norpe6a B rpr.r pa3r.r 6iirr,ure, xix e rourrir; ra
npoinQopr'ryaa:ra uoAo ueo6xilsocti e11:Ha.r]ir1cl cTocoBHo pornoai,'ry xoulin,
BpixoByroqx peiTHHroBy oqinry, rry orpr,rMana rpoMaAcb(a opraxi:aqix:a caifi
npoerr (ororourenna :aralruoro pefirunry, go4aerrc.r).

Taxox npoinQopuyBara npo rpoua.qcrxi opranisaqii, mi orpr.rqrorr, qilsoay
Qixancony ni.qrpuMKy :rigno : piurennru Kuinpaarl. I{e: rporraagctxa opranirauia
<<Cninxa Cauapurrn Yrcpa'iuu Kaincrxe o6'egnanna>> ua npoexr <<I{enrp coqia.nrnoi
aonoMorg ra coqia.nrnoro 3axrrcry lryxAeHHrx ru-ss <,rr.rigc*i Caruapr.rr.rnu>>.
Tpaxcnopryraunr Jrexaqxx xBoprrp) - 53816 urc.rpn;
Kriiacrxa vicsxa oprani:auir Toaapucrra gepaonoro Xpecra YrpaiHt Ha [poeKT

<<Ir4e4.rxo.coqianbHa ,qorroMora ra ncrxocouia,rrna nirrplrnara o.qr.rHoKrrx rpoMa"qrH
rroxn;roro siry, iuaali4ia, nopaHeHr.rx nifictronux, cir'aefi, u1o oluHr4ntrcfl B

cKna,.urrD( xrrrreBrrx o6cragunaxr> - 638,9 ruc.rpn ra UeHTp 3axucry .qirefi <Haui
4iru>> xa npoexr <Crarl,tra .qicruHicrr I{enrpy :axucry girefi <Hauri giru> -
1025,0 rnc.rpn. Taxox sa3Haqr. ra, uto si,{ I-{enrpy saxlrcry Airefi <Haui .qirrl>
Haaiiuros nucr siA 27 aepecan 2020 pory l\! 254 rqogo 3MeHlreHH{ cyMr.i

Qixancyaarur y 2020 po\i ua242,2 r:ac.rpu.
Touy [enaprauenrou nilroroueHo npoeKT piu]eHH, Kr,ri'BcrKoi uicrroi

pa4r <<flpo BHeceHH, :uis .qo uicrxoi qilroaoi nporpauu <Coqialrne
rIapTHepcTBo)), xxNrr,r nepe46aveuo: rpoMaAchKHM oprani:aqirlr aerepanin ra oci6 :
insanilHicrro xomru y c1*ri - 9 790,9 ruc. rplr;

rpoMarclKHM oprani:aqiru 3 nrrraHh :a6e:neqeHH, rengepaoi pinxocri ra
iunnrror opraui:aqirur.r (<<xiuovum>) - 1040,6 urc. rpn (s ypaxlcaunau 242,2 ruc.
rpx. ai.q rr<lD< ai,qMonr.racr qeurp <<Hauri airr-r>).

CJIYXAJII4CJfyXAJM PuKo Jl.M., f,Ka roBiAoMxra, u]o cnupiuorr[cb na :aralrsufi peftTHHr,
Oprani:aropu KoHK)?cy :po6r.rru nurrru 3 peiT[Hry, ra nigrorynalu oxpeuo

Pi-sro JI.M., nogiaouula,

pefrr[HrH rpoMaacLKxx opraui:aqi oci6 : iuaa.nignicrro, rpoMaAcbKr.rx opraui:auiii
rerepaHia ra <xinortHx)) rpoMarchKrix oprauisaqifi.

BI4CTyIIIIIIA 3acryuHr.rK ronosn Micxoi xonrypcuoi rolricii Pisxo JI.M., nxa
nocTaBI{Ia Ha folocyBaHHs rraTaHH, cTocoBHo yrrloruoro po:gi.nenna xourie, rxi
euai,leuui ua Siuaucoay ninrpnMKy rpoNta.u,cbKxx oprariraui I oci6 : ixaa,ri2u icrro
Ta rpoMarcbKlix opraui:aqi rerepania, na gai rpynu - aerepania ra oci6 :
iana:riasicrro.

|OIIOCYBAJILI:
<<:a> - 8
(nporx)) - 0



(yTpnManlrc-{) - 0
Piurenua npuiaxro.

BItrII]MJTII
Poagiruru Ha ABi orpeMi rpyflu rpoMaAcrxi opraui:aqii oci6 3 iHBaniAHicrro ra
rpoMa.{cLKi opraxi:auii BerepaHiB npu pornoai,ri xouria.

Baos['reHro T.M. npoixrpopruyBara, qo aignoaiguo Ao cKraaeHrrx oKpeM[rx
pefirnrrrin npoerris giA rporura,Ecrxlrx opraui:aqifi oci6 : inra.tiguicto 46, eia
rpoMaAcLKr.rx opralri:aqifi aerepauin - 32.

C,rIIXAI4 3acrynHr.rqro ro:roga Mictroi ronrypcnoi roIvricii Pi-{ro J1.M., rxa
3anpononyBara cyuy xoruria 9 790,,9 ruc. rpu., rxa uepe,q6aveHa ,qJu rpoMa.qcrKrrx
oprani:auifi aerepanin ra oci6 s ixra,ri,qnicrro, yr'lorno po:gin.urz na 4ai rpynl -
eerepania ra oci6 : iuea:ri4uicrro npouopqiino xilrxocri npoerrir.

3acrynnuuq ronoe[ r\.ricrroi rouxypcuoi xouicii Piqro JI.M. nocraa[ra Ha
roJ'rocyBaHr r nHTaHH' uIoAO nOgily nlrgi.neHoi gara:Esoi cylru 9 790,9 ruc. rpu
uix rpov44crrculru opraui:aqi.ruu oci6 : inaariguicrro ra BerepaHcbxr.tMx
rpoMa,acLKrlMx oprani:aqiruu nponopuiiuo xi:rtrocri npoerois, .rri 6y;lr noaani ra
npoiur,ru ronrypcnufi rig6ip.

|OIIOCYBAJI14:
<so> - 8
<nporu> - 0
<ryrpxlra:rucs) - 0
Piuenax npufiurro.

BI,IPIIIIII,JII,I
3aificrrrnr po:no,qi.n rcounie (9 790,9 ruc. rpn) uix rporraagcrrur,au oprani:aqirrvru
oci6 : ingariaHicrlo ra rpoMaAcbKrx oprauiraqi.run aerepauia si4noai.qxo ao
ri.nrxocri npoerrir: 46 npoexrir rig rporr.ragctxrx oprauigaqii oci6 s ixBani,qHic" o
T a 32 npoerm gil rpoMa,{cbKr.rx opraHieaqii aerepauit.

78 npoerria - 9 790,9 ruc. rpu.
46 npoexria sia rpoMaAcrx x oprauiraqifi oci6 : iusani ic.rro (59 94)- 5 776,6 ruc.
rpH.
32 npoexrlr ai.q rpouagcrxrx oprani:aqii nerepania (4 I %o) - 4014,3 rrc.rpu

BHCTYIII4.IIA :acryflHrrK roJroBu Mictxoi xonxypuroi xouicii Piaxo ,rI.M., xra
nocraBHna Ha roJlocyBaHH, nHTaHH, uroao niarprvxr.t po:noai.rry rorurie
5 776,6 ruc. rpn. (59 %) rporr.raacrruu opraui:aqir:ra oci6 e iaaa.ni4nicrlo ra 4014,3
Tac. rpH (41 7o) rerepancurru rpoMa,[cbKrlM opranirauirvr

|OJIOCYBAJII,I:
<:a> - 8



(nporn) - 0
(yTpHManHcr) - 0
Piruenxr npnfinxro.

BI,IPIIIIILTII4
llepea6avuru 5776,6 r:lrc. rpn. (59 0/o) rpouaacsxur'l oprani:aqiru oci6 :
insa-riaHicrlo ra 4014,3 ruc. rpn (41 %) BerepaHcbxl'IM rpoMaacbKnM oprari:auiru.

Taxuv .rHrrov. ueo6xiaHo po:ai,rlrrr.r nacrynui rorurr:
5176,6 ruc. rpu. vix rpouagcr,xurru oprani:auiauu oci6 : inaa"'ri4uicno
40t4J rHc. rpH Iuix rpouaacuxllnlt oprauirauiruu aerepanie
1040.6 ruc. rpu. vix <xiuoulrMx)) rpoMa/IcbKHMr oprauilauirvr

C.JTIXAnU 3acr)mHr.rqro roJloBH uicmoi xouryporoi roruicii Pi.rro II.I., lxa
npoinrlopwyaa,ra rpo re, Iqo Opraui:aropu KoHKypcHoro nia6opy niaroroerlll
lexlrrra sapiaHris po:no4iny xourrie raix rpoMaAcbrllMx opraui:auiau ari,4uo :
BH3HaqeHHM pefiruurou ra Br,IpaxoByloq[ xoeQiuienr, rpaxoayrovu 4oceig
:aci:aaH, ror'aicii Ha 2019 pix.

I BaoiaHr - cnissiauoureHns ,qo MaKcrrMzrJrbHoi ri.rr,rocri 6a:rir, xrci rta6pala
rpolra,IcbKa opraHi:aqir a caoii xareropii:
I - !e MaKcHMa.[EHafi pefirunrourfi 6a:I a roxuifi rpyni
(.rrr nerepancr,rux rpoMaacl'Kux oprani:auifi - 58,61; oci6: iuna,'ri4aicrlo - 6I,46;
xinoqro< - 56.39: Hacr).nH i - qacrKa Bia oaxHrui.

2 aaoiasr - cniBBi.{HolreHHs ao MaKcHMarhHoi t(i.nsrocri 6a.:ria (70), rxi ua,ra

voxi-rraicrs Ha6paru rpoMa,4cbxa oprarirauir
(vaxcxva,uxufi uox:rt.raufi pefiruuroaufi 6at 70 - qe 100%, a inuii - 'lacrxa sia
70).
IIpx po:no.ui.ri xoslig sa unuu napianralrn ne nci rpouagcrri oprauisauii, ari
Ha6pa:rx 6i:rure 20 6a:ria ea yvonaur.r flopxqxy aig6opy, orpnM:rorr Kolxrrr.

Tovy, cnuparovuch Ha npaxrlrKy Mnlryroro pory, Opraai:aropu KoHKypcHoro

ri,u6opy, niarorl.aanu 3 sapiaur porno.uiry xouris arr xoNnoi opraui:aqii,
cKopery.BaBrxu c),r!{H, 3acrocyBaBnru roeQiqiear ,qo 2 BapiaHTy (uarc. 6a:r 70), i
xoxua oprani:aqia si,quosiano ao pefiruHry orpt'IMa€ vacrry xourin si.q neo6xi.qnoi

cyMlr.

Creqeaxo IO.II. rpouaacrxufi 4ilt:ayeaxua, uto Aesld rpolragcuxi opraHirauii
3aBHu-q/BanH cBoi Koruroplrcfi ueo6rpyuroaano. i rovy :a Pe3ynbraru po:noai,Ty

xourrin orp nr'.r y'rorr 6i,rrue xouiris.

Eepe:iacrxufi JI.M. yrovnlm, qL Bci rpoMa.{cbKi opranisaqii, rlci orprua.rrl 20 i
6inrure 6a,ris nir.rac BiaKpuroro 3axltcry nosrrHi :ri.qHo 3 yMoBaM[ KoHKypcHoro

aia6opy oTpuuarr Qinancoay nigrpuury : 6ro4xery lricra Kuera. Ta gllc,tosus

ayMxy rrroao nepernr,uy nora:HIzris ni.q qac ouiuoaanru npoerrin a QinaHcoaifi
qacruHi-



Miurapixa C.I. nigrpuuana upouosuqiro Eepeiacrxoro JI.M. i 4onoanura npo
ueo6xignicrr neperlnnyru upoxi4nr,rft 6ar, niAsrruugnu ioro.

Cteuenxo IO.[I. glrcrosran AyMKy uroao Qiuancyaanm npoeKriB B HenoBHoMy
o6cr:i rpouagcrxrrx opraniaaqii, rri npaqrorcTr MeHrxe poxy, 6o pea,rruo ne nu4no
ii po6ora :a rarufi xoporxr.rfi vac.

fonvaperro M.M. gonorurar npo
3BegraTx )tsary Ha rro(a3Hr,tKx
opraxi:auifi.

aeo6xignicrr niA qac ouinrosanru upoexria
peynrrarnanocri 4irnrnocri rpoMa,{cbKr.rx

Pirxo ,rl.l., 3acrynHnq{ ro:roau Micrroi rourlpcaoi rorraicii, npoixQopMyBirna, uo
nig uac QiuaucyBaHrxr rpoMaAcrrrlx opralri:aqifi oci6 : ixaa.nignicrro ua
aepxaBHoMy pinui srigno 3 nocraHoBoro KMY Ns 156 noaocraopenuu
rpoMaAcBKr.rM opraHi:aqixM naAasaracx Qiuaucoaa nig, puura ne 6iltrue 50 ruc.rpn
a nepui poxn airurruocri. fligrsepaxTrovu caoo iHa'{t-lMicrl. rpolraacrxi
opranirauii [epexo.4mr[ na inu:r.rfi pireur Qiuaucyaasm. Ta nigrpuua:ra
npono:r.rqio rqogo neo6xi4uocri neperunyru prorr-r Qiuaxcyaanrn s uicri.

cDi:raror M.M., rponagcrxui ai.r.r, npoiarlopuynas qreHis ror'aicii npo gaxrrsicrt
po6om cnoei rpouagcrroi oprani:aqii.

BI4CTyTII{IA Pirxo JLM., ,Ka BrrcJroBrdJra npono:uqiro, u1o vleuarr.r rr.ricrroi
xonqrpcnoi rouicii xeo6xi4uo su:aa(Mrxc, ulolo aapianry po:noginy roruriu glr
Bcix rpyn rpoMaAcBKrrx oprani:aqifi Ta rrocraBrrJra Ha ronocyBaHr{.f, [rrraHH., r.rloAo
Bu3HaqeHHx aapiaury po:no,uilry rourrie raiN rpoMa,qc6Kr{Mr.t opraxi:aqirnau:

l) poruogiruru xolrru uix rpoMarlcbrr.rMu opraxi:aqi.rut aa aapianrou I (1 - qe
MaKcnr{anEH[fi pefiT[HroBr,ri 6air s rorc{ifi rpyni), sa xrr.ru nigrpr.firryei',ro .nuure ri
npoerru, na rxi nacrauae :a li.4paxyuxou rourrig
I'OJIOCYBA,TII4:
<<:a> - 0
(rlpoTl,r) - 8
<<yrpauanrca> - 0

2) po:uoai:rxru xonrru uix rpoMaAcbKnMr,r oprani:aqixur.r :a aapiaurou 2
(xoeQiqienr -70; uarcuua,rrua cyua 6alia, .f,ri Moxe na6para rpouagcrra
opraHi:auir). 3a ,KnM niarpruyevo ,rrure ri -npoerra, sa sxi Bflcraqae 3a
urapaxynxoM roruris .

|O,TIOCYBAJII{:
<sa>) - 0
<uporu>> - 7
(yTPlrMaIr-rcf,> - I

3) po:no.qinuru rourru uiN r-poMa"qcBxrrMt oprani:aqixun, rxi ua6pa:ru 20 6a:rir,
rllIurxoM BIrBe,4eHHq cmBBlaHolIeHH, MlX TOrO CyMOrc, 

'Ka 
BI.I'IIIJIa IIIJITXOM



lporpaMi (CoqialLHe naprHepcrBo) a6o
KoMicii:

An, xiHo.rHx rpoMaAcbKrrx opraHi3aqifi - qe
(roe$iqieur - I,970024)
,u;ta rpoMaAcbKltx oprani:aqirv oci6 :
ao 5776,6 ruc.rpu (roeQiqienr - 2,187302)
,[Ju rpoMa,[cbxr.rM opraui:auii eerepaHio -
(roeQiqieur - 1,60417 l),
fO,TIOCYBAJII,I:
<<ga> - 8
<nporlr> - 0
<yrpuuarucx>> - 0
Piuenar nprlfinrro

Bu3HaqeHa 4rr po:logiay v:reualru

2050,007 rrc.rpH,{o 1040,6 ruc.rpH

inaa,riguicrro 72635,17 rwc.rpn.

6439,62 ruc.rpa. so 4014,3 ruc.ron

// /1 ?ztL.tc.c,

Bl,lPIlNI"lJII]
flpufiruru 3a ocHoBy xouqenqiro noginy rourir a,rx xoNuoi rpynu rpoMaAcbKr.tx
opranisaqiii, npu rxiii oci rpor',raacrxi oprauisaqii orpuuarcrb neBHy cyuy xourria,
ro6ro aapiaur 3.

BI4CTyTII4JIA 3acrynHrrK ro.[osri Micxoi xour<ypcuoi rouicii Pirro JI.M., rra
ororocr.ura HoMep npoexry n roNnifi rpyni (rpoMagcrxi oprani:aqii aerepaucrxi,
oci6 s inaaniluicrro ra Ninoui) Ta cyMy, rry aiu orpuuae 3a pe3ynrTaraMr4
xonrypcuoro ni46opy.
|OJIOCYBAJIZ:
<<:a> - 8
<rrporn> - 0
<yrpnuarlrcx>r - 0
Pirueaux npuinaro

BI,]PlruUTU
lloroguru cylrz, xri orprrMae tpoMaacbra opraui:aqix na peali:aqiro npoexry, axzi
npofirlroB rourypcnufi nig6ip Ha 2020 pir, :ri4no : IoaarxaMr.i 1,2,3, rqo
.qoaaloTbcr.

Miuapira C.l. :anponouyaa,ra niaroryraru J,rxcrx-peKoMeHnauii rpouaacrruv
opraui:aqiru rqoAo 3axucry upoexrir, B rKt4x 3eBHaql{rt{ uloAo ueo6xiauocri niA
qac 3axrzcry 3ocepeAHTH rrr,rraHH, Ha pe:ynsrarrstocri npoexry, eSerruruocri
:aa4anr, xri nraHylorbcs pea,ri:oeyearrcr 3a paxyHor( r<ourria 6ro,4xery 

^{icraKreaa. :a,ryuen nr cnoHcopi a.

C,IT}XAJM
noArK),tsafia

3acrynnax ro,roau rolricii

3acrynHnKa rorosr Micrxoi rourypcuoi xolricii Pigr<o JI.M., nna
qIeHaM MlcbKol KoHKypcHol icii :a po6ory.

(n.r.E.)



Cerperap xo:uicii
(nignrc)

rl,resu uicrxoi xosrcypcnoi rouicii

(rr.r.6.)
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Додаток 1  
до протоколу засідання від 15.01.2020 

 
Рейтинг та передбачена сума фінансової допомоги громадським організаціям                        

з питань забезпечення гендерної рівності та іншим організаціями  
на 2020 рік 

(розподіл коштів між  громадськими організаціями, які набрали 20 балів, шляхом виведення співвідношення 
між тою сумою, яка вийшла шляхом корегування за другим варіантом до суми, яка передбачена в міській 

цільовій програмі «Соціальне партнерство») 

№ 
проєкта 

Назва ГО Назва проекту 

Розмір 
фінансової 
підтримки 
на 2020 рік 

 

Розмір 
фінансової 
підтримки 
на 2020 рік 

% від 
бажаної 

суми 

55 
Громадська організація 
«Київський дитячий фонд» 

Разом до успіху: участь у 
долі дітей (продовження 
проекту) 

108,38 40,9 

47 

Громадська організація «Київ 
– рідний дім» 

Ресоціалізація звільнених 
з місць позбавлених волі 
та їх соціальна адаптація 
в територіальній громаді  
м. Києва 

56,99 40,9 

93 

Громадська організація 
«Спілка багатодітних родин 
«Берегиня» 

Самореалізація жінки, що 
потрапила в складні 
життєві обставини: шлях 
до успіху 

167,88 37,0 

36 

Громадська організація 
«Материнська любов» 

Школа репродуктивного 
здоров’я «Шануй себе» 
для дівчат та «Беру 
відповідальність на себе» 
для хлопців 

73,79 36,8 

44 

Громадська організація 
«Київська міська організація 
Всеукраїнського об’єднання 
українок «Яворина» 

Родинне коло Яворини 
(продовження реалізації 
проекту) 

148,06 35,8 

89 
Громадська організація 
«Ветеранів жінок, інвалідів, 
учасників АТО «БЕРЕГИНЯ» 

Жіноче щастя без віку 
151,17 33,7 

41 

Громадська організація 
«Спілка жінок міста Києва» 

Розвиток соціально-
відповідального підходу 
у становленні та 
актуалізації ролі жінок 
України 

84,21 33,0 

35 
Громадська організація 
«Материнська любов» 

Сила духу перемагає 
старість 

63,29 32,1 

73 
Громадська організація 
«Обійми» 

Допомога з любов’ю 
99,81 30,9 

56 
Громадська організація «Бюро 
соціальних та політичних 
розробок»  

Активний «срібний вік» в 
м. Києві 87,02 26,4 

 Разом  1040,60  
 



 1 

Додаток 2  
до протоколу засідання від 15.01.2020 

 
Рейтинг та передбачена сума фінансової допомоги громадським організаціям осіб з 

інвалідністю на 2020 рік 
(розподіл коштів між  громадськими організаціями, які набрали 20 балів, шляхом виведення 

співвідношення між тою сумою, яка вийшла шляхом корегування за другим варіантом до суми, 
яка передбачена в міській цільовій програмі «Соціальне партнерство» або визначена для 

розподілу членами комісії) 
 

№ 
проєкта 

Назва ГО Назва проекту 

Розмір 
фінансової 
підтримки 
на 2020 рік 

 

Розмір 
фінансової 
підтримки 

на 2020 
рік 

 
% від 

бажаної 
суми 

42 

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) 

305,07 40,1 

12 

Громадська 
організація «В 
дитячих долонях» 

Інклюзивно-ресурсна модель 
підготовки до школи» та 
впровадження її елементів в 
корекційній роботі з дітьми з 
особливими освітніми 
потребами (синдром Дауна, 
затримка психічного розвитку, 
ГРДУ (гіперактивний розлад з 
дефіцитом уваги), аутизм, вади 
мови)  на базі ГО «В дитячих 
долонях». 

175,00 36,9 

79 

Громадська 
організація «СПІЛКА 
НЕЧУЮЧИХ 
ЮРИСТІВ» 

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

12,84 36,5 

38 

Громадська 
організація 
«Спортивно-
танцювальний клуб 
«Березіль» 

Комплексна інклюзивна 
реабілітаційна програма 

228,42 36,3 

8 
ГО Спілка Самаритян 
України Київське 
об’єднання 

«Промінь світла».   

306,01 35,8 
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71 

Громадська 
організація «Київська 
територіальна 
первинна організація 
№4 Українського 
товариства сліпих» 

Вибір Європейської столиці: 
розумні пристосування для осіб 
з інтелектуальними 
порушеннями. 114,31 35,0 

40 

Громадська 
організація 
«Благодійне 
товариство допомоги 
особам з інвалідністю 
внаслідок 
інтелектуальних 
порушень «Джерела» 

Фізична реабілітація, соціальний 
захист та соціальна адаптація 
осіб з інвалідністю різних 
нозологій захворювань (крім 
осіб з вадами слуху та зору). 287,60 34,8 

5 

Громадська 
організація 
«Київський міський 
фізкультурно-
спортивний клуб 
інвалідів 
«ПРОМЕТЕЙ» 

Проведення двох одноденних 
семінарів на тему «Обмін 
досвідом роботи вчителів 
предметників з - поміж осіб з 
порушенням слуху на базі 
спеціальних шкіл №№ 9 та 18 м. 
Києва 

75,24 34,2 

78 

Громадська 
організація 
«Об’єднання 
нечуючих педагогів»  

Довідник розумника «Космічні 
мандри» 

13,51 33,8 

64 

Громадська 
організація 
«МИСТЕЦЬКИЙ 
ПРОСТІР» 

Доступна інформація - шлях до 
інтеграції незрячих у 
суспільство 31,98 33,7 

61 

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

За кермом людина з 
обмеженнями 

111,27 33,6 

62 

Громадська 
організація «Київська 
міська асоціація 
інвалідів-водіїв 
автомобілів з ручним 
управлінням «Івар» 

Впровадження реабілітаційно-
рекреаційних програм для 
молоді з глибокими 
порушеннями зору 132,01 33,0 

65 

Громадська 
організація 
«МИСТЕЦЬКИЙ 
ПРОСТІР» 

Створення умов для соціальної 
інтеграції в Київську громаду 
осіб з вадами зору 46,58 32,5 

49 

Громадська 
організація «Київська 
міська організація 
Українського 
товариства сліпих» 

Корекційні зайняття для дітей з 
тяжкими порушеннями розвитку 

84,07 32,3 
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51 

Громадська 
організація «Інвалідів 
«РОДИНА» 

«Реабілітація, адаптація та 
інтеграція людей з інвалідністю 
зі слуху до суспільства засобом 
фізкультурно-спортивної 
діяльності та плаванням, як 
шлях до здорового способу 
життя» 

90,61 32,1 

27 

Громадська 
організація «Київська 
міська федерація з 
фізичної культури та 
спорту глухих»  

Комп’ютерна грамотність та 
психологічна допомога особам з 
порушенням зору. 128,43 31,9 

76 

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

Соціальна адаптація дітей з 
інвалідністю, дітей з 
послабленим здоров’ям,  
допомогти цим дітям знайти 
своє місце у житті, надати 
можливість кожній дитині 
проявити свою особистість, 
реалізувати свої можливості, 
навчитися спілкуватися у 
колективі. 

217,52 31,8 

33 

Громадська 
організація 
«Київський Центр 
профорієнтації дітей-
інвалідів»  

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

206,50 31,8 

77 

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

Послуги з соціальної адаптації 
підлітків та молоді з тяжкими 
порушеннями розвитку, а також 
їх сімей 

150,43 31,7 
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52 

Громадська 
організація «Інвалідів 
«РОДИНА» 

Розвиток та підтримка 
функціонування Центру денного 
перебування для надання послуг 
соціальної реабілітації у громаді 
особам з хронічними 
психічними розладами, що 
мають інвалідність та групи 
підтримки при Центрі денного 
перебування для надання 
соціальних послуг 
консультування та 
психологічної підтримки у 
громаді родичам, близьким 
особам та законним 
представникам, залученим до 
реабілітації осіб з хронічними 
психічними розладами, що 
мають інвалідність 

48,73 31,7 

9 

Громадська 
організація «Психічне 
здоров’я: об’єднатись, 
підтримати, 
допомогти» 

Групи денного догляду та 
соціально-психологічної 
реабілітації 107,03 31,7 

30 

Громадська 
організація «Центр 
лікувальної 
педагогіки «Сонячне 
подвір’я» 

Реалізація прав дітей та молоді з 
інвалідністю на повноцінне 
життя 155,07 31,5 

91 

Громадська 
організація «Творче 
об’єднання дітей та 
молоді з фізичними 
обмеженнями 
«СТУДІЯ ДІМФО» 

Створення умов для соціальної 
інтеграції осіб з вадами слуху. 

254,49 31,5 

4 

Київська організація 
українського 
товариства УТОГ 

Соціальна адаптація дітей з 
інвалідністю в інклюзивному 
просторі «Дружній світ навколо 
мене». 

226,83 31,2 

80 
Громадська 
організація «Вулик 
ідей» 

Навчимо готувати на дотик 

96,03 30,8 

45 

Громадська 
організація «Київська 
територіальна 
первинна організація 
№ 1 «Українського 
товариства сліпих» 

Дорогою творчості. Включення 
до місцевої спільноти осіб з 
інтелектуальними порушеннями 
та членів їх сімей шляхом 
доручення до регулярних 
творчих занять 

131,01 30,5 
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86 

Громадська 
організація «ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ 
«ДОРОГОЮ ДОБРА» 

Творча майстерня 

133,56 30,5 

87 

Громадська 
організація 
«Соціальний центр 
«Особистість» 

Майстерні. Денна зайнятість 
людей з важкими множинними 
порушеннями розвитку (група 
+18). 

56,49 29,6 

31 

Громадська 
організація «Центр 
лікувальної 
педагогіки «Сонячне 
подвір’я» 

HUB універсального дизайну та 
інклюзивності                     (УДІ 
HUB) 
 

142,00 29,0 

10 
Спілка громадських 
організацій інвалідів 
Києва 

Реабілітація стомованих хворих 
– шлях до незалежного життя. 
Знати, вміти, щоб жити та діяти. 

130,40 28,9 

70 

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

Літній табір для дітей та молоді 
з особливостями в розвитку 
«Сонячні канікули». 97,47 28,5 

2 

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

Маленький спортсмен 

20,02 28,6 

69 

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

УТОС -  наш другий дім 

217,22 28,3 

75 

Громадська 
організація «Київська 
Територіальна 
 Первинна організація 
№3 Українського 
товариства сліпих» 

«Через спорт та інклюзивні 
програми до соціальної 
інтеграції. 

73,46 28,1 

68 

Громадська 
організація «Київська 
міська спортивна 
федерація бадмінтону 
інвалідів» 

Реабілітація людей з вадами 
зору через творчість 

61,08 27,7 



 6 

85 

Громадська 
організація «Київська 
організація «Київська 
територіальна 
первинна організація 
№2 громадської 
організації 
«Всеукраїнська 
організація інвалідів 
«Українське 
товариство сліпих» 

«Серцем до серця» - проведення 
міського заходу до 
Міжнародного дня людей з 
інвалідністю. 

87,90 27,0 

92 

Громадська 
організація «Творче 
об’єднання дітей та 
молоді з фізичними 
обмеженнями 
«СТУДІЯ ДІМФО» 

Творча та соціально-трудова 
реабілітація людей з 
інвалідністю внаслідок 
психоневрологічних 
захворювань 

168,83 26,8 

28 

Громадська 
організація «Київська 
організація людей з 
інвалідністю, 
учасників АТО з 
інвалідністю «СОТИ» 

Чарівний дзвін каштанів 

133,31 26,7 

32 

Громадська 
організація 
«Об’єднання інвалідів 
«Джерело натхнення» 

Реабілітація дітей та дорослих 
осіб з інвалідністю в наслідок 
інтелектуальних та фізичних 
порушень через творчість 

19,66 26,3 

1 

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

Чорнобиль: пам’ять жива 

202,03 25,4 

34 

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

«Територія особистого успіху» 

133,83 24,1 

18 

Громадська 
організація Київське 
міське Товариство 
інвалідів «Аліса» 

Покращення становища людей з 
інвалідністю в місті Києві 

170,69 22,7 
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11 

Спілка громадських 
організацій інвалідів 
Києва  

Постійно діючий фестиваль 
культури та творчості людей з 
інвалідністю «Ми є у тебе, 
Україно!» 2020 

20,64 22,7 

14 

Громадська 
організація «Інститут 
соціальної підтримки 
інвалідів» 

Проект «Київ та кияни» - цикл 
заходів по соціальної інтеграції 
людей з інвалідністю та 
постраждалих в зоні АТО в 
соціумі 2020 

96,95 21,4 

15 

Громадська 
організація «Інститут 
соціальної підтримки 
інвалідів» 

Захист та добробут 2020 

52,81 19,4 

53 

Громадська 
організація 
«Товариство інвалідів 
м. Києва «ЗАХИСТ»   

21,68 18,0 

Разом 5776,60  
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Додаток 3  
до протоколу засідання від 15.01.2020 

 
Рейтинг та передбачена сума фінансової допомоги громадським організаціям ветеранів 

на 2020 рік 
(розподіл коштів між  громадськими організаціями, які набрали 20 балів, шляхом виведення 

співвідношення між тою сумою, яка вийшла шляхом корегування за другим варіантом до суми, яка 
передбачена в міській цільовій програмі «Соціальне партнерство» або визначена для розподілу 

членами комісії) 

№ 
проєкта 

Назва ГО Назва проекту 

Розмір 
фінансов

ої 
підтрим

ки на 
2020 рік 

 

Розмір 
фінансової 
підтримки 

на 2020 
рік 

 
% від 

бажаної 
суми 

37 
Громадська організація «Київська 
спілка ветеранів війни з Росією» 

Здоров’я ветерана 
182,61 52,2 

21 
Громадська організація 
«Всеукраїнське об'єднання інвалідів 
та учасників війни ІНАТО» 

Пліч-о-пліч – 2020 
255,66 48,4 

74 
Громадська організація «Київська 
міська Спілка ветеранів 
Афганістану» 

З любов’ю у серці 
234,47 48,3 

48 
Громадська організація «Київський 
міський історико - патріотичний 
клуб «Пошук» 

Пошук 
64,66 47,9 

50 
Громадська організація 
«Всеукраїнське об'єднання інвалідів 
та учасників війни ІНАТО» 

Пісні нескорені духом 
200,00 47,3 

26 

Громадська організація «Київська 
міська ветеранська спілка 
добровольців, учасників бойових 
дій та інвалідів війни» 

Боївка Героїв 

228,87 44,6 

25 

Громадська організація «Київська 
міська ветеранська спілка 
добровольців, учасників бойових 
дій та інвалідів війни» 

Марш Пам’яті 

205,58 43,5 

57 
Громадська організація «Київська 
міська спілка ветеранів АТО» 

Адреналін драйв 2.0 
156,17 43,5 

66 

Громадська організація «Київська 
міська організація Українського 
добровільного історико - 
просвітницького правозахисного 
благодійного товариства Меморіал 
імені Василя Стуса» 

Київські історичні студії 
2020 

181,06 42,4 

83 
Громадська організація 
«Добровольці» 

Ветеранський забіг «Legion 
Run» 

93,53 42,1 

54 
Громадська організація «Київська 
регіональна організація 
миротворців» 

Українські миротворці – 
приклад збереження миру 
в світі, відстоювання 

263,10 40,7 
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№ 
проєкта 

Назва ГО Назва проекту 

Розмір 
фінансов

ої 
підтрим

ки на 
2020 рік 

 

Розмір 
фінансової 
підтримки 

на 2020 
рік 

 
% від 

бажаної 
суми 

цілісності і незалежності 
України та її процвітання 

90 
Громадська організація «Родини 
ветеранів АТО» 
 

Родинна колиска 
252,67 39,9 

24 
Громадська організація «Київська 
міська Спілка ветеранів 
Афганістану» 

Ветерани. Молодь. 
Майбутнє 310,99 39,7 

82 
Громадська організація 
«Добровольці» 

Крок до успіху – освіта 
ветеранів 

147,64 38,9 

84 

Громадська організація «Спілка 
колишніх політичних в'язнів 
фашистських таборів» 

Підтримка життєдіяльності 
колишніх в’язнів 
фашистських концтаборів- 
адаптація в соціумі 

77,39 38,6 

3 

Громадська організація «Союз 
ветеранів Ракетних військ 
стратегічного призначення» 

Ветерани з молоддю 
України разом на захисті 
Батьківщини 
 

102,15 36,8 

72 
Громадська організація «Союз 
ветеранів десантників» 

Україна понад усе! 
81,29 35,6 

29 
Громадська організація «Київське 
відділення Української спілки 
в'язнів - жертв нацизму» 

Стимул життєдіяльності 
колишніх в’язнів – жертв 
нацизму 

79,25 34,5 

13 
Громадська організація «Ветерани 
військової контррозвідки України» 
 

Виховання молоді на 
славних традиціях 
українських патріотів 

53,78 32,2 

88 
Громадська організація «Київська 
організація Спілки офіцерів 
України» 

Воєнна слава наших 
предків – це наше нинішнє 
й майбутнє 

61,06 30,5 

23 

Громадська організація «Київська 
міська організація колишніх 
партизанів і підпільників Великої 
Вітчизняної Війни» 

Соціальна підтримка та 
допомога учасникам 
бойових дій партизанів і 
підпільників Другої 
світової війни. Визначні 
історичні події 2020 року 

74,63 30,3 

94 

Громадська організація 
«Об'єднання вимушених 
переселенців з Донбасу та Криму, 
учасників АТО і їх родин Джерело 
Пуща» 

Патріотичне виховання 
молоді з числа внутрішньо 
переміщених осіб – основа 
майбутньої безпеки та 
незалежності 

50,03 30,1 

60 
Громадська організація 
«Реабілітаційний центр фонду 
братів Кузьміних» 

Комплексний підхід в 
реабілітації 47,94 27,7 

59 Громадська організація «Київська Пам’ять серця 126,76 27,6 
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№ 
проєкта 

Назва ГО Назва проекту 

Розмір 
фінансов

ої 
підтрим

ки на 
2020 рік 

 

Розмір 
фінансової 
підтримки 

на 2020 
рік 

 
% від 

бажаної 
суми 

міська Організація ветеранів 
України» 

16 

Громадська організація «Київська 
спілка колишніх малолітніх в’язнів 
фашизму» 

Соціальна підтримка та 
допомога жертвам війни. 
Визначні історичні події 
2020 року 

60,15 27,3 

58 
Громадська організація «Київська 
міська асоціація ветеранів – 
підводників» 

Сторінки подвигу та 
пам’яті 38,50 26,8 

6 

Громадська організація «Київська 
організація ветеранів війни» 

Соціальна підтримка та 
допомога ветеранам. 
Визначні історичні події 
2020 року 

117,15 26,7 

67 
Громадська організація «Спілка 
ветеранів Куби» 

Життя триває 
50,92 24,9 

63 

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 

80,88 24,4 

22 
Громадська організація «Київська 
організація інвалідів Відлуння 
війни» 

Соціальна підтримка 
інвалідів війни. Визначні 
історичні події 2020 року 

49,68 22,8 

20 

Громадська організація «Київська 
міська організація інвалідів війни, 
збройних сил та учасників бойових 
дій» 

Шана та захист героїв усіх 
поколінь 

48,30 22,6 

19 

Громадська організація «Спілка 
ветеранів Куби» 

Соціальна адаптація, 
патріотичне виховання 
учасників бойових дій та 
АТО, інвалідів війни, сімей 
загиблих 

37,46 21,6 

 

 
Разом 

 
4014,30  

 
 




