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УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

вул. Хрещатик, 12,  м. Київ, 01001  тел. (044)279 17 06 

Контактний центр міста Києва (044) 1551  E-mail: dms@kmda.gov.ua  Код ЄДРПОУ 42269168 
 

 

Наталії ЛЮТІКОВІЙ 

foi+request-90040-

4e88c2e7@dostup.pravda.com.ua  

zapyt@kma.gov.ua  

 

 

Шановна пані Наталіє! 
 

У відповідь на Ваше звернення від 26 липня 2021 року щодо фінансування 
громадських організацій «Дитячий альпійський рух України» (код ЄДРПОУ 

21692781), громадської організації «Дитяче громадське об’єднання «Компас» (код 
ЄДРПОУ 36336498), громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 
«Вершина» (код ЄДРПОУ 36266049), громадської організації «Дитяче громадське 
об’єднання «Вальфдорська школа» (код ЄДРПОУ 37726467),  громадської 
організації «Дитяче громадське об’єднання «Юні друзі лісу» (код ЄДРПОУ 
36391627),  громадської організації «Дитяче громадське об’єднання «Велика 
ведмедиця» (код ЄДРПОУ 38217370),  громадської організації «Дитяче громадське 
об’єднання «Юний альпініст» (код ЄДРПОУ 25835869), громадської організації 
«Молодіжна громадська організація «Федерація сноубордінгу та скі-туру України» 
(код ЄДРПОУ 26059516),  громадської організацій «Дитячий альпійський рух 
Києва» (код ЄДРПОУ 25772979), громадської організації «Дитяча громадська 
організація «Розовий слон» ( код ЄДРПОУ 38091026), громадської організації 
«Дитяче громадське об’єднання «Морські скаути України» (код ЄДРПОУ 
38217386) у період з 01 січня 2016 року по 01 липня 2021 року Департамент 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської рали (Київської міської 
державної адміністрації) (далі - Департамент) повідомляє наступне. 

Департамент розпочав фінансово-господарську діяльность з 27 червня 2018 
року. 

За період діяльності Департаменту із залученням коштів місцевого бюджету 
реалізовано наступні проєкти: 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
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- громадська організація «Дитячий альпійський рух України» (код ЄДРПОУ 
21692781) отримувала фінансову підтримку на реалізацію проєктів, що стали 
переможцями Міського конкурсу з  визначення проєктів, розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а саме:  
 

у 2021 році: проєкт  «Дитячі альпійські ігри» - 75 000,00 грн. 
 

- громадська організація «Дитяче громадське об’єднання «Компас» (код 
ЄДРПОУ 36336498) отримувала фінансову підтримку на реалізацію проєктів, що 
стали переможцями Міського конкурсу з  визначення проєктів, розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а саме:  
у 2018 році: проєкт «Зліт дитячих громадських організацій Києва» - 75 000,00 грн. 
у 2019 році: проєкт «Зліт дитячих громадських організацій Києва» - 75 000,00 грн. 
у 2020 році: проєкт «Зліт дитячих громадських організацій Києва» – 75 000,00 грн. 
у 2021 році: проєкт «Зліт дитячих громадських організацій  Києва» - 91 058,00 грн. 
 

- громадська організація «Дитяче громадське об’єднання «Вершина» (код 
ЄДРПОУ 36266049) отримувала фінансову підтримку на реалізацію проєктів, що 
стали переможцями Міського конкурсу з  визначення проєктів, розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а саме:  
у 2019 році: проєкт «Країна замків та фортець» - 60 000,00 грн., проєкт «Морські 
скаути України» – 44 193,00 грн. 
у 2020 році: проєкт «Табір водного туризму «Бобровеня» – 53 800,00 грн., проєкт 
«Морські скаути України» - 53 800,00 грн.  
 

- громадська організація «Дитяче громадське об’єднання «Вальфдорська 
школа» (код ЄДРПОУ 37726467) отримувала фінансову підтримку на реалізацію 
проєктів, що стали переможцями Міського конкурсу з  визначення проєктів, 
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для 
реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а саме:  
у 2018 році: проєкт «Наметовий табір «Життя» - 67 500,00 грн. 
 

- громадська організація «Дитяче громадське об’єднання «Юні друзі лісу» 

(код ЄДРПОУ 36391627) отримувала фінансову підтримку на реалізацію проєктів, 
що стали переможцями Міського конкурсу з  визначення проєктів, розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а саме:  
у 2020 році: проєкт «Школа дитячого лідерства» - 45 000,00 грн.  
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- громадська організація «Дитяче громадське об’єднання «Велика ведмедиця» 

(код ЄДРПОУ 38217370) отримувала фінансову підтримку на реалізацію проєктів, 
що стали переможцями Міського конкурсу з  визначення проєктів, розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а саме:  
у 2019 році: проєкт «Фестиваль дитячих громадських організацій «День Києва»» - 
60 000,00 грн. 
у 2020 році: проєкт «Фестиваль дитячих громадських організацій «День Києва»» - 
67 500,00 грн.  
 

- громадської організації «Дитяче громадське об’єднання «Юний альпініст» 
(код ЄДРПОУ 25835869) отримувала фінансову підтримку на реалізацію проєктів, 
що стали переможцями Міського конкурсу з  визначення проєктів, розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а саме:  
у 2018 році: проєкт «Скаут-кемп «На Дніпрі» - 75 000,00 грн.   

у 2019 році: проєкт «Скаут-кемп на Дніпрі» - 75 000,0 грн., проєкт «Збір-похід 
«Перша вершина» - 60 000,00 грн. 
у 2020 році: проєкт «Скут-кемп «На Дніпрі»» - 75 000,00 грн., проєкт «Збір-похід 
«Перша вершина» - 18 941,00 грн.  
у 2021 році: проєкт « Острів скарбів» - 91 058,00 грн., проєкт «Крок до Евересту» - 
91 058,00 грн. 
 

- громадська організація «Молодіжна громадська організація «Федерація 
сноубордінгу та скі-туру України» (код ЄДРПОУ 26059516) отримувала 
фінансову підтримку на реалізацію проєктів, що стали переможцями Міського 
конкурсу з  визначення проєктів, розроблених молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка з 
бюджету міста Києва, а саме:  
у 2019 році: проєкт  «Фестиваль зимових видів спорту» - 75 000,00 грн. 
у 2020 році: проєкт «Фестиваль зимових видів спорту» - 75 000,00 грн., проєкт 
«Олімпійські уроки» - 67 500,00 грн.  
у 2021 році: проєкт «Школа вейкборду» - 98 400,00 грн. 
 

- громадська організація «Дитячий альпійський рух Києва» (код ЄДРПОУ 
25772979) отримувала фінансову підтримку на реалізацію проєктів, що стали 
переможцями Міського конкурсу з  визначення проєктів, розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а саме:  
у 2018 році: 0,00 грн. 
у 2019 році: 0,00 грн.  
у 2020 році: 0,00 грн.  
у 2021 році: 0,00 грн.  
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- громадська організація «Дитяче громадське об’єднання «Морські скаути 
України» (код ЄДРПОУ 38217386) отримувала фінансову підтримку на реалізацію 
проєктів, що стали переможцями Міського конкурсу з  визначення проєктів, 
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для 
реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а саме:  
у 2018 році: 0,00 грн. 
у 2019 році: 0,00 грн.  
у 2020 році: 0,00 грн. 
у 2021 році: 0,00 грн. 
 

- громадська організація «Дитяча громадська організація «Розовий слон»    

( код ЄДРПОУ 38091026) отримувала фінансову підтримку на реалізацію проєктів, 
що стали переможцями Міського конкурсу з  визначення проєктів, розроблених 
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 
надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, а саме:  
у 2018 році: 0,00 грн. 
у 2019 році: 0,00 грн.  
у 2020 році: 0,00 грн. 
у 2021 році: 0,00 грн.  
 Копії документів додаються. 
 

 

З повагою 

 

Директор Департаменту                                                            Юлія ХАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніна Курбат 

2783941 


