
До відкритого захисту проектів міського конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» 

05 березня 2018 року, 10-00 ,  5-й поверх, кім. 514, вул. Хрещатик, 36 запрошуються: 

 

Час Назва ГО Назва проекту 

10-00 

35. ГО «Всеукраїнська організація інвалідів 
війни,збройних сил, рятувальників, 
поліцейських, учасників бойових дій та 
АТО» 

«Підтримка активного довголіття літніх людей» 

26. ГО «Екогромада» «Благоустрій річки Либідь» 
25. ГО «Екогромада» «Благоустрій річки Сирець» 
30. ГО «Культурне об’єднання «Хронотоп 
ЮЕЙ» 

«Відродження занедбаних історичних Київських будинків. Пам’ять 
міста» 

120. ГО «Соціальна справедливість «Совість» «ГБК Громадський бюджет діти» 
38. ГО «Нова надія – 2012» «Створення музею сім’ї та родоводу» 
34. Київська організація інвалідів «Ірида» «Забезпечення можливості працевлаштування та соціалізації осіб з 

інвалідністю, людей похилого віку, осіб, які приймали участь в АТО» 
20. ГО «Всеукраїнська ініціатива» «Як ти дорослішаєш» 
24. ГО «Всеукраїнська ініціатива» «Освітня програма для учнів початкової школи «Корабель уяви. 

Цікавими стежинами країни міцного здоров’я»» 
52. ГО «Демократичні та громадські 
ініціативи» 

«Зміни починаються з мене» 

11-00 

130. ГО «Футбольна асоціація жінок м.Києва» «Київ – столиця чемпіонів» 
129. ГО «Футбольна асоціація жінок м.Києва» «Молодіжний центр комунікацій» 
43. БО «Освітній благодійний фонд 
Українського коледжу імені В.О. 
Сухомлинського» 

«Клас просто неба» 

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

«Проведення мистецького заходу «Все можливо, коли об’єднатися 
разом» 

64. ГО «Голосіївська Криївка» «Історичний полігон» 



96. БО «БФ «Фонд сприяння місцевому 
самоврядуванню в Україні» 

«Юридична клініка управителя багатоквартирним житловим 
будинком» 

31. ГО «Спілка ветеранів війни з Росією» «Нова професія ветерана» 

16. ГО «Всеукраїнське об’єднання 
«Розвиток.Розвиток.» 

«Життя без обмежень» 

15. ГО «Всеукраїнське об’єднання 
«Розвиток.Розвиток.» 

«Київ – місто дружнє до дітей» 

47. ГО «Арт Барбакан» «Арт Поділ» 

12-00 

46. Всеукраїнська молодіжна ГО «Молодь 
України за майбутнє» 

 «Київ – місто спорту» 

19. ГО «Конгрес активістів культури» «Літературні кіно майдан-чики Києва» 
45. ГО «Центр зайнятості вільних людей» 
 

«Інформаційна кампанія «Захоплені життям» Історії успіху ветеранів 
АТО в місті Києві»» 

59. ГО «Інститут законотворчості та 
інформаційних технологій» 
 

«Визначення репрезентативних місць для створення автоматизованої 
системи дистанційних спостережень за рівнем забруднення 
атмосферного повітря у м.Києві відповідно до стандартів ЄС» 

84. ГО «Юніт» «Центр по роботі з молоддю з ментальною інвалідністю «Актив» 
63. БО «Благодійний фонд «Наш дім – 
Дарниця» 

«Відновлення фізкультурно-культурної інфраструктури у мікрорайоні, 
як запорука вуличного дитячого та молодіжного спортивного руху» 

65. БО «Благодійний фонд «Наш дім – 
Дарниця» 

«Благоустрій скверу по вул.Привокзальна, 10-а в Дарницькому районі 
міста Києва» 

44. ГО «Освітня асамблея» «Освітній простір для молоді» 
111. ГО «Біличанський рибалка» «Екологічний Святошин» 
51. ГО «Молодіжна Альтернатива» «Мотиваційні зустрічі для шкільної молоді з успішними українцями» 

 


