
Протокол № 4 

засідання Конкурсної комісії з розгляду проєктів розроблених молодіжними та 

дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка з бюджету міста Києва у 2022 році  (далі - конкурсна комісія) 

 

17 грудня 2021року 

м. Київ, вул. Хрещатик, 10 I HUB 

15.00 

 

В.о. голови конкурсної комісії – заступник директора Департаменту - начальник 

управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності 

Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) – ЯРЕМІЙЧУК Леся Василівна; 

 

Секретар конкурсної комісії - начальник відділу молодіжної політики Департаменту 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) – БУЛАТОВИЧ Галина Петрівна;  

 

Присутні члени конкурсної комісії: 

БРУНЬКО 

Наталія Володимирівна  

– Заступниця голови громадської організації 

«Всеукраїнський громадський рух «За 

майбутнє», член конкурсної комісії (за 

згодою); 

 

ДОРОШЕНКО 

Дмитро Васильович 

 Голова громадської організації «Юнацький 

корпус», член конкурсної комісії (за згодою)  

 

ЖМУЙДА 

Катерина Сергіївна 

– Член громадської організації «Інформаційно-

тренінговий центр громадських ініціатив», 

член конкурсної комісії (за згодою); 

 

ПОТАБЕНКО  

Ігор Валерійович 

– Заступник Голови Професійної спілки 

студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Києва, 

член конкурсної комісії (за згодою)  

 

САС 

Юрій Михайлович 

-  Уповноважений представник громадської 

організації «Національний моніторинг», член 

конкурсної комісії (за згодою). 

 

СІПЄЄВ 

Віктор Анатолійович 

- Голова Громадська організація «Донецька 

обласна молодіжна громадська організація 

«Молодіжна ініціатива міст», член конкурсної 

комісії (за згодою). 

 

СОШНИКОВ 

Антон Олександрович 

- Виконавчий директор громадської організації 

«Український координаційний центр з 

підвищення правової освіти населення», член 

конкурсної комісії (за згодою). 

 

СОВА 

Світлана Миколаївна 

- Голова громадської організації «Жінки 

Берегині», член конкурсної комісії (за 

згодою). 



ЧЕСАК 

Віктор Сергійович  

- Уповноважений представник Громадської 

ради при Київській міській державній 

адміністрації,  член конкурсної комісії (за 

згодою). 

Запрошені:  

 

ЛЮТІКОВА Наталія – співкоординатор  ВДС «Екологічна варта»; 

 

СТЕФАНОВИЧ Олександр  - голова громадської організації «Дитячий альпійський 

рух Києва». 

 

Членам конкурсної комісії роздано наступні матеріали: 

- рейтинг проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році. 

 

Порядок денний: 

1. Про виконання обов’язків голови конкурсної комісії.  

 

2. Про колективні звернення (скарги) щодо недопущення  фінансування проєктів ряду 

громадських організацій та колективні звернення батьків, щодо необхідності 

підтримки дитячих громадських організацій та вдячність за організацію літніх 

проєктів. 

 

3. Про затвердження переліку переможців Міського конкурсу з визначення проєктів, 

розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації 

яких надається фінансова підтримка у 2022 році (Яремійчук Л). 

 

4. Різне. 

 

1. Про виконання обов’язків голови конкурсної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 

БУЛАТОВИЧ Г.П. – про виконання обов’язків голови конкурсної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Призначити виконуючою обов’язків голови конкурсної комісії Яремійчук Лесю 

Василівну - заступника директора Департаменту - начальника управління 

фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Департаменту молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

 

«За» 11, «Проти» 0, «Утримались» 1 

 

2. Про колективні звернення (скарги) щодо недопущення  фінансування проєктів 

деяких громадських організацій та колективні звернення батьків, щодо 

необхідності підтримки дитячих громадських організацій та вдячність за 

організацію літніх проєктів. 

 

СЛУХАЛИ: 

ЯРЕМІЙЧУК Л.В. – про колективні звернення (скарги) від 30 серпня 2021 року, 01 

жовтня 2021 року, 29 жовтня 2021 року щодо недопущення  фінансування проєктів 

ряду громадських організацій та колективні звернення батьків, щодо необхідності 

підтримки дитячих громадських організацій та вдячність за організацію літніх 

проєктів. 



 

ВИСТУПИЛИ:  

ЛЮТІКОВА Н. – про недопущення фінансування за рахунок бюджетних коштів 

проєктів, що реалізують громадські організації: 

- Дитячий альпійський рух України» (код ЄДРПОУ 21692781), 

- «Дитяче громадське об’єднання «Компас» (код ЄДРПОУ 36336498), 

- «Дитяче громадське об’єднання «Вершина» (код ЄДРПОУ 36266049), 

-  «Дитяче громадське об’єднання «Вальфдорська школа» (код ЄДРПОУ 37726467),  

- «Дитяче громадське об’єднання «Юні друзі лісу» (код ЄДРПОУ 36391627), 

- «Дитяче громадське об’єднання «Велика ведмедиця» (код ЄДРПОУ 38217370), 

- «Дитяче громадське об’єднання «Юний альпініст» (код ЄДРПОУ 25835869), 

- «Молодіжна громадська організація «Федерація сноубордінгу та скі-туру України» 

(код ЄДРПОУ 26059516). 

 

СТЕФАНОВИЧ О.В. – про реалізацію проєктів дитячих громадських організацій 

протягом 2018-2021 років.  

 

БОТНАРЕНКО О., ДОРОШЕНКО Д., ПОТАБЕНКО В., СОШНИКОВ А., ЧЕСАК В.,      

СОВА С. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома.  

 «За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

3. Про затвердження переліку переможців Міського конкурсу з визначення 

проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, 

для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році. 

 

СЛУХАЛИ: 

БУЛАТОВИЧ Г.П. – про затвердження переліку переможців Міського конкурсу з 

визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими 

організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

1. Проєкт № 35 «Фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю (Громадська 

організація «Скаутська просвітницька організація міста Києва «СПОК») – 78 000,00 

грн.  

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

2. Проєкт № 51 «Київська школа виховників та впорядників Джур» (Громадська 

організація «Молодіжна організація «Молодь майбутнє України») – 100 000,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

3. Проєкт № 9  «АРТВІЗИТІВКА КИЄВА» (Громадська організація «Молодь та 

діти за самоврядування») – 65 100,00 грн.  

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

4. Проєкт № 38 «Фестиваль «Київ спортивний» (Громадська організація 

«Молодіжна громадська організація «Сьогун») – 76 500,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

5. Проєкт №12 «Школа юних капітанів» (Громадська організація «Дитяче 

громадське об'єднання «Морські скаути України») – 90 000,00 грн.  

 «За» 0, «Проти» 8, «Утримались» 4 



 

6. Проєкт № 25 «Київська міська програма «Ми-одна родина» (Громадська 

організація «Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Соціальний вектор») – 

80 000,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

7. Проєкт № 26 «Київська міська патріотична акція «ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ. 

ДЕРЖАВНІ ТА ВІЙСЬКОВІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ-ТРАДИЦІЇ НАРОДУ» 

(Громадська організація «Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

«Соціальний вектор») – 80 000,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

8. Проєкт № 24 «Київська міська акція «Культурна спадщина - запорука 

майбутнього України» (Громадська організація «Всеукраїнська молодіжна 

громадська організація «Соціальний вектор») – 80 000,00 грн.  

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

9. Проєкт № 27 «Я допоможу» (Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

«Лімон-Лідерство, Молодь, Новації») – 80 000,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

10.  Проєкт № 29 «Культурно-мистецька акція до Дня гідності «Дзвони пам'яті» 

(Громадська організація «Український центр розвитку культур «Єднання») – 79520,00 

грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

11.  Проєкт № 14 «Зліт дитячих громадських організацій Києва (Громадська 

організація «Дитяче громадське об'єднання «Компас») – 69 993,00 грн. 

«За» 0, «Проти» 8, «Утримались» 4 

 

12. Проєкт № 30 «Форум «Інклюзивна освіта в мистецькій галузі та супровід 

навчання і виховання -основа інтеграції в культурно-мистецький простір суспільства 

дітей та молодь з особливими потребами» (Громадська організація «Український 

центр розвитку культур «Єднання») – 69 885,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

13. Проєкт № 6 «Школа виживання «Життя OFF-line» (Молодіжна громадська 

організація «Молодіжне Об'єднання «Скаути Києва») – 69 515,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

14. Проєкт № 21 «Скалолазний табір «Саламандра» (Громадська організація «Дитяче 

громадське об'єднання «Юний альпініст») – 70 000,00 грн.  

«За» 0, «Проти» 8, «Утримались» 4 

 

15. Проєкт №15 «Скаут-кемп «На Дніпрі» (Громадська організація «Дитяче 

громадське об'єднання «Юний альпініст») – 70 000,00 грн.  

«За» 0, «Проти» 8, «Утримались» 4 

 

16. Проєкт № 34 «Міський конкурс дитячо-юнацької творчості «Світ без насильства» 

(Громадська організація «Об'єднання «Скаутський рух в Україні») – 54 478,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

 



17. Проєкт № 42 «Посади дерево» (Громадська організація «Дитяче громадське 

об'єднання «Юні друзі лісу») – 70 000,00 грн.  

«За» 0, «Проти» 8, «Утримались» 4 

 

18. Проєкт № 2 «Казкова олімпіада» Громадська організація «Молодіжне громадське 

об'єднання «Федерація сноубордінгу та скі-туру України» - 69 706,00 грн. 

«За» 0, «Проти» 8, «Утримались» 4 

 

19. Проєкт № 44 «Молодіжний фестиваль патріотичної пісні «Пісні Свободи»  

(Громадська організація «Всеукраїнська спілка молодіжних громадських організацій 

«Всеукраїнська спілка волонтерів») – 60 000,00 грн.  

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

20. Проєкт № 46 «Військово-патріотичний вишкіл «Ми українці» (Громадська 

організація «Всеукраїнська спілка молодіжних громадських організацій 

«Всеукраїнська спілка волонтерів») – 59 490,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

21. Проєкт № 43 «Футбол у кожен двір» (Громадська організація «Молодіжна 

федерація дворового футболу за місцем проживання «Футбол у кожен двір») – 

38 820,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

22. Проєкт № 5 «Тренінговий курс «Школа керівників дитячих груп» (Молодіжна 

громадська організація «Молодіжне Об'єднання «Скаути Києва») – 59 926,00 грн.  

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

23. Проєкт №11 «Фестиваль спорту, гри та здоров'я «Моя гра» (Громадська 

організація «Молодіжне Об'єднання «Новий формат») – 59 501,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

24. Проєкт № 32 «Ярмарок громадських організацій «Місто великих можливостей» 

(Громадська організація «Об'єднання «Скаутський рух в Україні») – 42 450,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

25. Проєкт № 39 «Київська молодіжна екологічна школа» (Всеукраїнська молодіжна 

громадська організація «Європейська інтеграція») – 60 000,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

26. Проєкт № 16 «День Києва» (Громадська організація «Дитяче громадське 

об'єднання «Велика Ведмедиця») – 60 000,00 грн. 

«За» 0, «Проти» 8, «Утримались» 4 

 

27. Проєкт № 45 «Програма розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив та 

сприяння у працевлаштуванні молодих осіб, що є ветеранами АТО/ООС «Крок до 

успіху» (Громадська організація «Всеукраїнська спілка молодіжних громадських 

організацій «Всеукраїнська спілка волонтерів») – 60 000,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

28. Проєкт № 55 «Фестиваль гумору» (Громадська організація «Ліга життя») – 

60 000,00 грн.  

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 



29. Проєкт № 57 «Фестиваль інтелектуальних ігор» (Громадська організація «Ліга 

життя») – 60 000,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

30. Проєкт № 33 «Віртуальний квест «Реальна безпека починається в on-line» 

(Громадська організація «Об'єднання «Скаутський рух в Україні») – 54 000,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

31. Проєкт № 7 «Табір водного туризму «Бобровеня» (Громадська організація 

«Дитяче громадське об'єднання «Вершина») – 60 000,00 грн.  

«За» 0, «Проти» 8, «Утримались» 4 

 

32. Проєкт № 49 «Тренінговий курс «Скаутинг-освіта для життя» (Всеукраїнська 

молодіжна громадська організація «Національна Організація Скаутів України») – 

54 613,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

33. Проєкт № 40 Київська міська акція «Шлях до мрії» (Всеукраїнська молодіжна 

громадська організація «Європейська інтеграція») – 60 000,00 грн.  

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

34. Проєкт № 52 «За молодість і майбуття! За здоровий спосіб життя!» (Громадська 

організація «Молодіжна організація «Молодь майбутнє України») – 49 990,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

35. Проєкт № 65 «Київський міський етап Всеукраїнської конкурсної програми 

«Кращий студент України»-«Кращий студент Києва» (Всеукраїнська молодіжна 

громадська організація «Студентська республіка») – 41 168,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

36. Проєкт № 58 «Природа лідерства» (Громадська організація «Молодіжна 

організація «Відрада») – 34 873,00 грн. 

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

37. Проєкт № 17 «Збір-похід «Школа життя» (Громадська організація «Дитяча 

громадська організація «Дитячий клуб «ІСКРА») – 49 500,00 грн.  

«За» 0, «Проти» 8, «Утримались» 4 

 

38. Проєкт № 61 «Еко-Місто» (Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

«Совість і Надія України») – 50 000,00 грн.  

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

39. Проєкт № 53 «Футбол навколо» (Громадська організація «Молодіжна федерація 

дворового футболу за місцем проживання «Футбол у кожен двір») – 32 350,00 грн.  

 «За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

40. Проєкт № 62 «Молодіжна антикорупційна школа» (Всеукраїнська молодіжна 

громадська організація «Совість і Надія України») – 40 622,00 грн.  

«За» 12, «Проти» 0, «Утримались» 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік переможців Міського конкурсу з визначення проєктів, 

розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації 

яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва у 2022 році на підставі 



рейтингу конкурсних пропозицій, прохідного балу, голосування членів конкурсної 

комісії та обсягу фінансування відповідно до набраних балів в межах передбаченого в 

бюджеті м. Києва обсягу фінансування, що додається.  

 

4.  Різне 

 

СЛУХАЛИ:  
 БУЛАТОВИЧ Г.П. про можливість проведення додаткового конкурсу, оскільки 

кошти розподілені не в повному обсязі.   

 

ВИСТУПИЛИ:  

ЧЕСАК В., ПОТАБЕНКО В., СОШНИКОВ А., СОВА С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» 0 , «Проти» 12, «Утримались» 0 
  

ВИРІШИЛИ:  
1. Не проводити додатковий конкурс. 

 

 ПІБ члена конкурсної комісії Підпис 

  

БОТНАРЕНКО Олексій Миколайович 

 
_____________________________________ 

БРУНЬКО Наталія Володимирівна  

 
_____________________________________ 

ДОРОШЕНКО Дмитро Васильович  

 

_____________________________________ 

ЖМУЙДА Катерина Сергіївна  

 
_____________________________________ 

ПОТАБЕНКО Ігор Валерійович     _____________________________________    

 

САС Юрій Михайлович      _____________________________________    

 

СІПЄЄВ Віктор Анатолійович      

 

СОШНИКОВ Антон Олександрович 

     
_____________________________________ 

СОВА Світлана Миколаївна  

 

ЧЕСАК Віктор Сергійович  _____________________________________ 

 

В.о. голови        Л. ЯРЕМІЙЧУК   

 

Секретар         Г. БУЛАТОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до протоколу № 4 засідання 

конкурсної комісії з розгляду проєктів, 

розроблених молодіжними та дитячими 

громадськими організаціями, для 

реалізації яких надається фінансова 

підтримка з бюджету міста Києва  у    

2022 році від 17 грудня 2021 року  

 

Перелік переможців Міського конкурсу проєктів розроблених молодіжними та 

дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова 

підтримка з бюджету міста Києва у 2022 році 

 

№ Реєстр. 

 № 

Назва проєкту  Організація, що подала 

проєкт  

Середній 

бал 

Сума коштів, 

грн. 

1 35 Фестиваль творчості 

дітей та молоді з 

інвалідністю  

Громадська організація 

«Скаутська 

просвітницька 

організація міста Києва 

«СПОК» 

20 78000,00 

2 51 Київська школа 

виховників та 

впорядників Джур  

Громадська організація 

«Молодіжна 

організація «Молодь 

майбутнє України» 

19 100000,00 

3 9 «АРТВІЗИТІВКА 

КИЄВА» 

Громадська організація 

«Молодь та діти за 

самоврядування» 

19 65100,00 

4 38 Фестиваль «Київ 

спортивний» 

Громадська організація 

«Молодіжна 

громадська організація 

«Сьогун» 

18 76500,00 

5 25 Київська міська 

програма «Ми-одна 

родина» 

Громадська організація 

«Всеукраїнська 

молодіжна громадська 

організація 

«Соціальний вектор»  

17 80000,00 

6 26 Київська міська 

патріотична акція 

«ЧЕСТЬ ТА 

ГІДНІСТЬ. 

ДЕРЖАВНІ ТА 

ВІЙСЬКОВІ 

СИМВОЛИ 

УКРАЇНИ-

ТРАДИЦІЇ 

НАРОДУ» 

Громадська організація 

«Всеукраїнська 

молодіжна громадська 

організація 

«Соціальний вектор»  

17 80000,00 

7 24 Київська міська акція 

«Культурна 

спадщина - запорука 

майбутнього 

України» 

Громадська організація 

«Всеукраїнська 

молодіжна громадська 

організація 

«Соціальний вектор» 

17 80000,00 



8 27 Я допоможу  Всеукраїнська 

молодіжна громадська 

організація «Лімон-

Лідерство, Молодь, 

Новації» 

17 80000,00 

9 29 Культурно-

мистецька акція до 

Дня гідності «Дзвони 

пам'яті» 

Громадська організація 

«Український центр 

розвитку культур 

«Єднання»  

17 79520,00 

10 30 Форум «Інклюзивна 

освіта в мистецькій 

галузі та супровід 

навчання і виховання 

-основа інтеграції в 

культурно-

мистецький простір 

суспільства дітей та 

молодь з особливими 

потребами» 

Громадська організація 

«Український центр 

розвитку культур 

«Єднання» 

16 69885,00 

11 6 Школа виживання 

«Життя OFF-line» 

Молодіжна громадська 

організація 

«Молодіжне 

Об'єднання «Скаути 

Києва» 

16 69515,00 

12 34 Міський конкурс 

дитячо-юнацької 

творчості «Світ без 

насильства»  

Громадська організація 

«Об'єднання 

«Скаутський рух в 

Україні»  

16 54478,00 

13 44 Молодіжний 

фестиваль 

патріотичної пісні 

«Пісні Свободи»  

Громадська організація 

«Всеукраїнська спілка 

молодіжних 

громадських 

організацій 

«Всеукраїнська спілка 

волонтерів» 

15 60000,00 

14 46 Військово-

патріотичний вишкіл 

«Ми українці» 

Громадська організація 

«Всеукраїнська спілка 

молодіжних 

громадських 

організацій 

«Всеукраїнська спілка 

волонтерів» 

15 59490,00 

15 43 Футбол у кожен двір  Громадська організація 

«Молодіжна федерація 

дворового футболу за 

місцем проживання 

«Футбол у кожен двір» 

15 38820,00 

16 5 Тренінговий курс 

«Школа керівників 

дитячих груп»  

Молодіжна громадська 

організація 

«Молодіжне 

Об'єднання «Скаути 

Києва» 

15 59926,00 

17 11 Фестиваль спорту, 

гри та здоров'я «Моя 

Громадська організація 

«Молодіжне 

15 59501,00 



гра» Об'єднання «Новий 

формат» 

18 32 Ярмарок 

громадських 

організацій «Місто 

великих 

можливостей» 

Громадська організація 

«Об'єднання 

«Скаутський рух в 

Україні»  

15 42450,00 

19 39 Київська молодіжна 

екологічна школа 

Всеукраїнська 

молодіжна громадська 

організація 

«Європейська 

інтеграція» 

15 60000,00 

20 45 Програма розвитку 

та підтримки 

підприємницьких 

ініціатив та сприяння 

у працевлаштуванні 

молодих осіб, що є 

ветеранами 

АТО/ООС «Крок до 

успіху»  

Громадська організація 

«Всеукраїнська спілка 

молодіжних 

громадських 

організацій 

«Всеукраїнська спілка 

волонтерів» 

15 60000,00 

21 55 Фестиваль гумору  Громадська організація 

«Ліга життя» 

15 60000,00 

22 57 Фестиваль 

інтелектуальних ігор  

Громадська організація 

«Ліга життя»  

15 60000,00 

23 33 Віртуальний квест 

«Реальна безпека 

починається в on-

line» 

Громадська організація 

«Об'єднання 

«Скаутський рух в 

Україні»  

14 54000,00 

24 49 Тренінговий курс 

«Скаутинг-освіта для 

життя» 

Всеукраїнська 

молодіжна громадська 

організація 

«Національна 

Організація Скаутів 

України»  

14 54613,00 

25 40 Київська міська акція 

«Шлях до мрії» 

Всеукраїнська 

молодіжна громадська 

організація 

«Європейська 

інтеграція» 

14 60000,00 

26 52 «За молодість і 

майбуття! За 

здоровий спосіб 

життя!» 

Громадська організація 

«Молодіжна 

організація «Молодь 

майбутнє України»  

13 49990,00 

27 65 Київський міський 

етап Всеукраїнської 

конкурсної програми 

«Кращий студент 

України"-"Кращий 

студент Києва» 

Всеукраїнська 

молодіжна громадська 

організація 

«Студентська 

республіка» 

13 41168,00 

28 58 «Природа лідерства»  Громадська організація 

«Молодіжна 

організація «Відрада» 

13 34873,00 



29 61 Еко-Місто Всеукраїнська 

молодіжна громадська 

організація «Совість і 

Надія України»  

12 50000,00 

30 53 Футбол навколо  Громадська організація 

«Молодіжна федерація 

дворового футболу за 

місцем проживання 

«Футбол у кожен двір» 

12 32350,00 

31 62 Молодіжна 

антикорупційна 

школа  

Всеукраїнська 

молодіжна громадська 

організація «Совість і 

Надія України» 

12 40622,00 

 1 890 801,00 

 


