
БЛАНК 

ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 
у рамках громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2018 рік, 

З ВИБОРУ МАЛИХ ПРОЕКТІВ 
 

Кожний громадянин України, який зареєстрований та проживає на території міста Чернігова, досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, може 
проголосувати тільки 1 (один) раз і обрати 1 (одну) пропозицію (проект) з переліку малих проектів, реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів 
громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові у 2018 році. 

З проектами можна ознайомитися на офіційному сайті Чернігівської міської ради за адресою: http://www. chernigiv-rada.gov.ua (розділ “Громадський 

бюджет”).та на сайті “Громадський проект” за адресою: https://chernihiv.pb.org.ua. 

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті «для голосування» за проект, який Ви обираєте. 

УВАГА! У разі незаповнення жодного з квадратів «для голосування» або заповнення більше одного квадрату, а також незазначення особистих даних 

бланк не є дійсним. 
 

 

Термін голосування: у період з 15 вересня по 30 вересня 2017 року (включно) 
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5 

Назва проекту: "Безкоштовний проект "Школи Чернігова-територія толерантності. Навчання підлітків безконфліктній поведінці"" 
Автор – Мазур Тамара Василівна, Філіпович Вікторія Миколаївна, Лещенко Марина Євгеніївна, Орешта Юлія Василівна 
Місце реалізації: Безкоштовний проект буде реалізовуватись в загальноосвітніх школах м. Чернігова, в яких за результатами 

попереднього дослідження буде виявлено високий рівень підліткової агресивності. 
Короткий опис: Безкоштовний проект спрямований на підлітків, що перебувають в школах на обліку в групі ризику, створення 

виховних умов для свідомої відмови від використання насильства як способу поведінки. Силами робочої групи проекту та 
студентівволонтерів факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації ЧНТУ у загальноосвітніх закладах м. Чернігова буде 
здійснено діагностичне дослідження проявів агресії підлітків у повсякденному житті як прояву інтолератності. Учні групи ризику пройдуть 
тренінгове навчання за авторською методикою, що спрямована на зниження рівня агресивності, а соціальні педагоги і шкільні психологи 
шкіл м. Чернігова отримають відповідне методичне забезпечення. 

155 000 

 

6 

Назва проекту: "Міні-музей Олександра Довженка в Чернігові" 
Автор – Хомич Людмила Андріївна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 22. Центральна міська бібліотека імені О.П. Довженка для дітей 
Короткий опис: Відкриття міні-музею Олександра Довженка в Чернігові як соціокультурного динамічного простору, направленого 

на збереження, вивчення і популяризацію літературно-мистецької спадщини О.П. Довженка шляхом організації музейного фонду та 
проведення культурно-мистецьких заходів з використанням сучасних технологій. 

94 420 

 

7 

 Назва проекту: "Подих творчості крізь призму арт-терапії на уроках трудового навчання"  
 Автор – Ірина Лаврентьєва,  Наталія Горнюк, Наталія Колотіло     
 Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Доценка, 29, гімназія №31 гуманітарно-естетичного профілю 
 Короткий опис: Придбання обладнання, меблів, засобів ІКТ; встановлення енергозберігаючого освітлення та вікон, лінолеумного 

покриття підлоги, заміна дверей, впорядкування стелі, стін та їх обклеювання шпалерами; осучаснення інформативно- навчальних стендів 
для майстерні з обслуговуючої праці. 

281 550 
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Назва проекту: “Учні школи 25 хочуть кращими ще стать! Їм майданчик цей потрібен для навчання і для ігор!” 
Автор – Борисенко Лідія Володимирівна, Отчиченко Віра Георгіївна, Кириленко Наталія Миколаївна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Доценка, 29,загальноосвітня школа І ступеня №25. 
Короткий опис: Проект має на меті створення спортивно-ігрового майданчика на території школи №25, що поліпшить фізичний та 

психоемоційний стан не тільки дітей школи та мікрорайону, а й сприятиме покращенню взаємовідносин між дітьми. Відпочинок учнів на 
спортивно-ігровому майданчику забезпечить рухову активність дітей, зміцнення здоров’я, навички колективних ігор, у яких 
розвивається особистість, зменшить перебування дитини за комп’ютером. 

174 590 
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Назва проекту: "Вибір-10": впровадження науково обґрунтованої профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності серед учнів 
шкіл Чернігова" 

Автор – Рябуха Валерій Володимирович 
Місце реалізації: Науково-методичний центр управління освіти (вул. Шевченка, 93), Чернігівська благодійна організація “Аратта” 

(вул. Станіславського, 40) та в 20-ти загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернігова. 
Короткий опис: Підготовка 42-х тренерів профілактичної програми «Вибір». Проведення «Вибору» (десять уроків-сесій) для 700 

учнів в 20-ти ЗНЗ м. Чернігова. Проведення супутніх семінарів для тренерів з числа соціальних педагогів та психологів шкіл, 
студентів, курсантів. Проведення п’яти міжшкільних брейн-рингів для шестикласників на тему профілактики ризикованої поведінки. 
Створення п’яти фільмів для сесій «Вибору-10» та фільму про проект. Публікація робочого зошита для учнів «Вибору-10» та довідника для 
тренерів з профілактики. Конкурс малюнків та фотоконкурс на патріотичну тему. 

106 090 

Прізвище, ім’я, по батькові 
                        

                        
 

Серія та номер паспорту          
 

E-mail                         
 

Номер телефону + 3 8 0          
 

Адреса реєстрації 

м. Ч е р н і г і в 

в у л.                      

б у д.    к.    к в.    
 

Адреса проживання 
                        

                        
 

Дата народження   .   .     
р. 
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Назва проекту: "Активне життя" 
Автор – Соломаха Валентина Володимирівна, Погиба Ольга Василівна, Просяник Тетяна Павлівна 
Місце реалізації: Проект буде реалізовано на території Новозаводського району м. Чернігова 
Короткий опис: Оптижізація процесу соціальної адаптації людей пенсійного віку шляхом реалізації їхнього творчого потенціалу. 

299 000 
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Назва проекту: “Комфортна кімната для мам з дітками у Парку культури" 
Автор – Рись Ольга Олександрівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, Центральний парк культури та відпочинку 
Короткий опис: Переважна більшість відвідувачів Парку культури та відпочинку у нашому місті - це мами з дітьми. Для 

комфортного перебування відвідувачів зазначеної категорії необхідно забезпечити гідні умови, а саме: кімнату, в якій можна буде 
доглянути немовля. Побудова кімнати значно полегшить та удосконалить відпочинок. 

244 000 
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Назва проекту: "Безкоштовний культурно-освітній проект "Відкритий народний університет" 
Автор – Зіневич Людмила Василівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, пр-т Миру, 44. ЧНТУ, корпус № 20 
Короткий опис: Безкоштовний культурно-освітній проект "Відкритий народний університет" - це відкриті лекції знаних фахівців з 

української мови, літератури, культури, краєзнавства. Творчі зустрічі з письменниками, журналістами, відкриті дискусії для усіх охочих 
розширити свій кругозір. Проект допоможе чернігівцям і вимушеним переселенцям, які щиро бажають, але дотепер не мали можливості та 
сприятливого мовного середовища, опанувати державну мову та послуговуватися нею як у суспільно-політичному, громадському житті 
міста, так і повсякденні. 

180 000 
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Назва проекту: "Школа шиття" - професія дітям!" 
Автор – Болотіна Наталія Володимирівна 
Місце реалізації: Комунальний заклад "Позашкільний навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем 

проживання" Чернігівської міської ради. Дитячо-підліткові клуби: "Фортуна" (вул. Доценка, 26-а) і "Берегиня" (вул. Героїв Чорнобиля, 4-а). 
Короткий опис: Створення проекту "Школа шиття" задовольнить потреби учнів у професійному самовизначенні та творчій 

самореалізації, дасть можливість дітям з малозабезпечених сімей отримати доступ до сучасних технологій (швейних машин), зробити 
свідомий вибір професії, сприятиме організації корисного дозвілля, розвитку духовних та культурних цінностей. Даний проект буде 
доступний як дітям, так і молоді міста. 

84 175,02 
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Назва проекту: "Цікаве дозвілля - здорове покоління". Зміцнення і збереження здоров’я дітей в процесі оздоровлення та 
відпочинку" 

Автор – Оліфер Світлана Василівна, Ляшенко Віктор Володимирович 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Любомира Боднарука,8, дитячо-підлітковий клуб “Мушкетер”; м. Чернігів, вул. П’ятницька, 49, 

дитячо-підлітковий клуб “Десна” 
Короткий опис: Зміцнення і збереження здоров’я дітей в процесі оздоровлення та відпочинку. Створення сприятливих, сучасних 

умов для фізичного, духовного розвитку дітей, їх належного виховання, збільшення кількості дітей охоплених організованими формами 
відпочинку та оздоровлення. 

103 962 

 

17 

Назва проекту: "Спортивний комплекс для жителів мікрорайону "Градецький" та учнів ліцею №32" 
Автор – Тарасюк Людмила Василівна, Максименко Людмила Олексіївна, Луценко Євген Миколайович 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Шевченка, 11,  мікрорайон "Градецький",  
Короткий опис: В рамках реалізації проекту передбачено: встановлення вуличних тренажерів на території спортивного 

майданчика ліцею № 32. Це дасть змогу учням ліцею та жителям мікрорайону займатися спортом та піклуватися про здоровий спосіб життя. 
Основною метою проекту є створення спортивного комплексу для занять спортом людей різних вікових категорій. 

75 580 
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Назва проекту: "Стеріалізація безпритульних тварин" 
Автор – Лучкіна Інна Леонідівна 
Місце реалізації: Новозаводський та Деснянський райони м. Чернігова. Громадська організація "Об’єднання захисту 

безпритульних тварин "Щаслива доля", м. Чернігів, вул. П'ятницька, буд. 70, корп. 3, кв. 3 
Короткий опис: Проектом "Стеріалізація безпритульних тварин" передбачено протягом 12-ти місяців проведення комплексу 

заходів, які враховують закони екології, що спрямовані на зниження чисельності безпритульних тварин у місті Чернігові. У 2018 році ми 
плануємо стерилізувати 1300 ( одну тисячу триста) безпритульних тварин. 

288 000 
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Назва проекту: "Знайди себе в "Фортовому" клубі!" - оновлений дитячо-підлітковий клуб "Фортуна" - зможе задовольнити інтереси 
дітей за місцем проживання" 

Автор – Нікуліна Надія Петрівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Доценка, 26-а Дитячо-підлітковий клуб за місцем проживання “Фортуна”, який підпорядковується 

КЗ “Позашкільний навчальний заклад “Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання” Чернігівської міської ради. 
Короткий опис: Створення та реалізація проекту “Знайди себе в “Фортовому” клубі!” - надасть більше можливостей для 

професійного самовизначення, реалізуванні різноманітних пізнавальних та дозвільних потреб особистості вихованців, творчій 
самореалізації, інтелектуальному та фізичному розвитку на базі оновленого дитячо-підліткового клуба за місцем проживання “Фортуна” 

61 944 
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Назва проекту: "Культурно-мистецький захід "Концерт творчих колективів громадської організації "Людей старшого віку "Клуб від 
щирого серця" 

Автор – Боровик Ольга Михайлівна, Шокун Ольга Володимирівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, Новозаводський р-н, вул. І. Мазепи, 23. Міський палац культури. 
Короткий опис: Концерт на 2 години 4 рази на рік за участю гурту "Сузір'я Касіопея" та танцювального гурту "Конвалія". На час 

проведення заходу, у фойє палацу організувати виставку: картин, вишивки, власних виробів, фотографій, поетичних збірок. 

70 000 
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Назва проекту: "Облаштування освітлення ділянки дороги вул. Єськова - вул. Михалевича" 
Автор – В’ячеслав Летута, Анна Живолуп  
Місце реалізації: Ділянка дороги вул. Єськова та вул. Михалевича 
Короткий опис: Освітлення ділянки дороги вул. Єськова - вул. Михалевича для підвищення рівня безпеки людей в вечірній та 

нічний час. 

295 490 
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Назва проекту: "Маленькі футболісти - Великі мрії" 
Автор – Васильєва Оксана Вікторівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район, вул. Льотна, 11 
Короткий опис: Для дітей і жителів мікрорайону Льотної, спорудити малий футбольний майданчик , огородити територію 

парканом, зробити ремонт асфальтового покриття до майданчика та розширити дорогу для стоянки автомобілів і встановити електричне 
освітлення і відеоспостереження. 

299 500 

 

24 

Назва проекту: "Мій двір - двір майбутнього по вул. Льотній, 11" 
Автор – Ткаченко Людмила Миколаївна, Кузнєцова Людмила Миколаївна 
Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район, вул. Льотна, 11 
Короткий опис: Гостра необхідність в благоустрою міні - парку відпочинку на дворовій території будинку по вул. Льотній, 11 та 

створення комфортних умов проживання всім мешканцям мікрорайону від малечі до людей похилого віку та з особливими потребами. 
Капітальний ремонт асфальтового покриття біля будинку по вул. Льотній, 11 . 

299 700 
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Назва проекту: "Дитячий майданчик замість смітника" 
Автор – Вершок Галина Володимирівна, Довгоброд Людмила Андріївна 
Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район, вул. Рокосовського, 14, територія дитячо-підліткового клубу "Юність", який 

підпорядкований комунальному закладу "Позашкільний навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання" 
Чернігівської міської ради 

Короткий опис: Даний проект передбачає встановлення дитячого майданчика та облаштування прибудинкової території на 
подвір’ї будинків по вул. Рокосовського,14, 14А, 14Б, 14В та по вул. Всіхсвятській, 2. 

162 020 



 
 

26 

Назва проекту: "Free English" - створення сучасних умов для безкоштовного вивчення англійської мови для дітей мікрорайону" 
Автор – Тетяна Кузьміна, Галина Вершок 
Місце реалізації: Дитячо-підлітковий клуб “Берегиня” (вул. Г.Чорнобиля, 4А), дитячо-підлітковий клуб “Юність” (вул. 

Рокосовського, 14), які підпорядковані комунальному закладу “Позашкільний навчальний заклад “Центр роботи з дітьми та молоддю за 
місцем проживання” Чернігівської міської ради. 

Короткий опис: Створення сприятливих умов для організації безкоштовного вивчення англійської мови дітей міста Чернігова 
шляхом забезпечення клубів за місцем проживання необхідним обладнанням, що сприятиме розвитку творчої активності, захопленню 
англійською мовою, ефективному засвоєнню матеріалу, формуванню у дітей комунікативної англомовної компетенції. 

132 200 

 

27 

Назва проекту: "Послуги соціальної реабілітації, денного догляду та зайнятості для людей з інвалідністю" 
Автор – Надія Лозбень 
Місце реалізації: м. Чернігів, пр-т Миру, 40, Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей інвалідів з дитинства “Логос” 
Короткий опис:Організація послуг соціальної реабілітації, денного догляду та зайнятості - є необхідними послугами для 

покращення якості життя, підвищення рівня соціалізації, емоційного та психологічного стану для молоді з інтелектуальними порушеннями 
та їх батьків. У місті Чернігові немає жодної установи, яка надає професійно послуги соціальної реабілітації та денного догляду молоді з 
інтелектуальними порушеннями. 

299 800 

 

29 

Назва проекту: "Облаштування спортивного ігрового майданчика на мікрорайоні “Градецький" 
Автор – Мельникова Оксана Михайлівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Шевчука, 3 
Короткий опис: Облаштування спортивного ігрового майданчика на прибудинковій території за адресою: вул. Шевчука, 3 

270 000 

 

33 

Назва проекту: "Благоустрiй  двору  багатоповерхового  будинку" 
Автор – Терещенко Олексiй Анатолiйович 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Текстильників, 9а 
Короткий опис: З метою естетичної сторони розвитку міста, пропонується проект “Благоустрою двору багатоповерхового 

будинку”, який включає в себе: 1. Облаштування місць відпочинку комфортними підвісними лавами. 2. Урнами для сміття. 3. Облаштування 
їх тротуарною плиткою й декоративним бордюром (поребриком). 4. Задля довершення естетичного образу пропонується облаштування 
біля домової клумби поребриком й огородженням з елементів художнього кування. 

38 850 

 

35 

Назва проекту: "Служба соціального таксі - доступне місто для осіб з обмеженими можливостями" 
Автор – Олена Ігнатенко 
Місце реалізації: м. Чернігів, пр-т Миру, 40, Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей інвалідів з дитинства “Логос”. 

Деснянський та Новозаводський райони 
Короткий опис: Продовження послуг служби соціального таксі для Чернігова- це створення доступного і відкритого суспільства, 

одна із новітніх соціальних послуг для осіб з обмеженими можливостями , які довгі роки пізнавали світ крізь призму власної домівки, 
продовжать реалізовувати своє право на вільний вибір пересування, реабілітацію, освіту та соціалізацію. 

299 960 

 

36 

Назва проекту: "Просвітницький творчий проект "Вулиці твого міста" 
Автор – Васюта Олег Павлович 
Місце реалізації: Загальноосвітні навчальні заклади та вулиці міста з новими перейменованами назвами 
Короткий опис: Розширити і поглибити знання жителів міста про нові назви вулиць, про історію і сьогодення Чернігова, розкрити 

зміст нових назв, обгрунтування логіки перейменувань та повернення історії рідного міста. 

208 800 

 

37 

Назва проекту: "Військово-патріотичний, наметовий табір "Північний Корпус" 
Автор – Гомбалевська Анастасія Андріївна 
Місце реалізації: Територія за пішохідним мостом, біля оз. Магістратське. 
Короткий опис: Табір проводитиметься у дві зміни. Одна зміна складає 11 днів. Діти проходитимуть програму складену на основі 

програм гурткових робіт національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання, зокрема виховної системи “Сокіл”, “Джура”. 

173 910 

 

41 

Назва проекту: "Проведення змагань з дворового футболу у сезоні "Весна-Осінь-2018" 
Автор – Андрій Мартинович 
Місце реалізації: стадіон ім. Ю. Гагаріна, спорткомплекс "Хімік", стадіон Чернігів-арена" 
Короткий опис: Проведення змагань з дворового футболу серед широкого загалу мешканців м. чернігова з метою популяризаціїї 

здорового способужитя, фізичного розвитку містян. Змагання проводятся серед чоловівкив та жінок від 16 років. В сезоні передбачено 
проведення чемпіонатіав вищої, першої та другої ліг. Розіграшу кубку та супекубку. Організація Ніжинських матчів в Україні. 

295 220 

 

42 

Назва проекту: "Облаштування прибудинкових територій парканами та лавками у мікрорайоні “Доценка”-“Пухова”- “Рокосовського" 
Автор – Радіонова Олена Миколаївна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Доценка, 2б, 4, 4а, 4б, 8, 16, 14, 30а; вул. Рокосовського, 18, 18б, 20, 20б, 22; вул. Пухова, 109 

(корп. 2,3), 111 (корп. 1,2), 113, 115а 
Короткий опис: Плануєтьмся встановити однотипні паркани та лавки біля будинків з метою покращення умов проживання 

мешканців міста. Облаштування місць відпочинку людей похилого віку. Облаштування клумб для квітів, декоративних кущів з метою 
покращення естетичного вигляду будинків та прибудинкових територій. 

298 122 

 

45 

Назва проекту: "Навчально - пізнавальний центр "Джерело надії" 
Автор – Вінниченко Марія Миколаївна, Пазич Ніна Олександрівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район, вул. Бєлова, 8 
Короткий опис: Проект “Джерело надії” вже працює протягом п’яти місяців і зарекомендував себе як проект, що має право на життя. 

Створення центру надало можливість дітям в канікулярні та вихідні дні займатися улюбленою справою отримати консультації педагогів як 
правильно працювати з інформаційною літературою. Театральний гурток “Шапіто”, творча майстерня “З бабусиної скрині” та школа для 
батьків “Виховуємо обдаровану дитину” користуються попитом серед мешканців мікрорайону 

276 000 

 

47 

Назва проекту: "Подолаємо  туберкульоз, в місті Чернirовi, разом!" 
Автор – Кирил Жовтоніжко 
Місце реалізації: Територія всього міста 
Короткий опис: Забезпечення контрольованого лікування хворих на туберкульоз мешканців міста Чернігова, з числа тих які 

знаходяться на амбулаторному етапі лікування та не є бактеріовиділювачами. Ш лях залучення їх (хворих) до програми: мотивація хворих 
у вигляді компенсації транспортних витрат для щоденного відвідування лікувального закладу і прийому препаратів під наглядом медичного 
працівника. 

73 000 

 

48 

Назва проекту: "Профілактика шкільних хвороб (короткозорості, сколіозу) та корекція порушень зору і постави засобами фізичної 
культури" 

Автор – Ірина Молочко 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Ушинського, 6-А, Громадська організація «Клуб настільного тенісу «СПІН» 
Короткий опис: Даний проект спрямований на профілактику і корекцію змін стану зорового та опорно-рухового апарату дітей 

шкільного віку засобами фізичної культури, у поєднанні зі спеціальними вправами, шляхом формування навичок здорового способу життя, 
відповідального ставлення до свого здоров’я, а також просвітницьку роботу серед батьків з профілактики шкільних хвороб. 

90 000 

 

51 

Назва проекту: "Пішохідний перехід нового покоління" 
Автор – Семенчак Катерина Юрієвна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Шевченка (біля Центрального парку культури та відпочинку) 
Короткий опис: Проект включає в себе втілення сучасної інноваційної системи регулювання руху пішоходів за допомогою новітніх 

розробок в області автономного ґрунтового освітлення. Це наддасть змогу не тільки зробити пішохідний перехід більш безпечним, але і 
стане виразною ознакою і привабливою окрасою нашого міста, а також приверне увагу гостей і жителів нашого міста. 

281 400 



 
 

53 

Назва проекту: "Культурно-просвітницький центр для внутрішньо переміщених осіб “Наша сила - в єдності” 
Автор – Карпова Ірина Гораціївна, Шакун Наталія Валеріївна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 (корп. 8 Чернігівського національного технологічного університету); вул. Козацька, 1 б 

(гурт. 2 Чернігівського національного технологічного університету). 
Короткий опис: Продовжити діяльність культурного осередку – Культурнопросвітницького центру для ВПО, що був створений у 

2017 році на базі Чернігівського національного технологічного університету з метою сприяння у подальшому розв’язанні проблем 
соціальної адаптації ВПО Чернігова засобами культури, їх реінтеграції, формування активної життєвої позиції та включення у суспільне 
життя чернігівської громади. 

299 000 

 

55 

Назва проекту: "Лазар" - Чернігів у твоєму смартфоні!" 
Автор – Литвин Катерина Андріївна 
Місце реалізації: Охоплює межі усього міста Чернігова 
Короткий опис: "Лазар" - безкоштовний мобільний додаток. Мета додатку з аудіо екскурсіями - максимальне ознайомлення 

туристів, гостей та мешканців міста з їхньою історією. Додаток має карту, на яку вже нанесені значки історичних місць, 
пропонується користувачу текстовий варіант ознайомлення з пам’яткою або аудіо трьома мовами: українською, англійською, російською. 

299 364 

 

58 

Назва проекту: "Наш будинок - це наша гордість" 
Автор – Неронська Тетяна Опанасівна, Мельникова Оксана Михайлівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, багатоквартирний будинок № 12Б по вулиці Попудренка 
Короткий опис: Облаштуваня прибудинкової території додатковими лавами, урнами для сміття, ліхтарями. Прокладання доріжок 

та відновлення клумб. 

250 000 

 

59 

Назва проекту: "Створення спортивно-ігрового майданчику для дітей віком від 2 років на перехресті мікрорайонів 
“Лісковиця”-“Площа” – “4 школа" 

Автор – Іванченко Ірина 
Місце реалізації: Мікрорайони «4 школа», «Лісковиця» біля клубу «Україна» (КЗ «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи 

з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради) за адресою: провул. Коцюбинського, 5. 
Короткий опис: Основна мета реалізації цього проекту - це забезпечення повноцінного розвитку дітей, які живуть на перехресті 

мікрорайонів «Лісковиця»-»4 школа», через створення доступного та безпечного спортивно-ігрового майданчику для дітей різного віку і 
стану фізичного здоров’я біля клубу «Україна» (провул. Коцюбинського, 5). 

231 500 

 

60 

Назва проекту: "Побудова пішохідної доріжки і встановлення лежачих поліцейських для безпеки руху дітей" 
Автор – Кривицька Ніна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Льотна, вздовж будинків, 11, 11а, дитячих садочків "Теремок" та "Олеся" 
Короткий опис: Побудова пішохідної доріжки з парканом для безпечного пересування дітей та їх батьків до дитячого садочка, а 

також встановлення "лежачих поліцейських" для обмеження швидкості персування автомобілів в житловій зоні. Встановлення дорожнього 
знаку 5.31 "Житлова зона". 

38 700 

 

62 

Назва проекту: "Вулична скульптура “ЧЕРНІГІВ - місто легенд” 
Автор – Стось Вікторія Олександрівна, Хольченкова Наталія Миколаївна 
Місце реалізації: Алея Героїв, Красна площа, Вал (місце уточнюється) 
Короткий опис: Вулична скульптура - назва міста ЧЕРНІГІВ (на англ. мові) та логотип міста «клубок» 

150 000 

 

67 

Назва проекту: "Проект фестиваль просто неба «Під маскою легенд» - є творчим експерементальним майданчиком нового 
покоління міста Чернігова, і України в цілому" 

Автор – Буштрук Оксана Володимирівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 23 (Міський палац культури), Алея Героїв (мала міська сцена) 
 Короткий опис: Проект фестиваль просто неба «Під маскою легенд» - є творчим єксперементальним майданчиком нового 

покоління міста Чернігова, і України вцілому. 

120 000 

 

69 

Назва проекту: "Все починається з відповідальності!” (Освітня програма для учнів щодо відповідального поводження з тваринами) 
Автор – Діденко Тетяна Олександрівна 
Місце реалізації: Чернігівський науково методичний центр Управління освіти Чернігівської міської ради, вул. Шевченка, 

93, Чернігівська міська організація «Крок до тварин», в 10ти загальноосвітніх закладах м. Чернігова 
Короткий опис: Проведення занять для 2100 учнів ЗНЗ міста на тему безпечного, правильного та відповідального поводження з 

тваринами. Проведення круглих столів. Проведенні конкурсу соціальних роликів серед старшокласників міста. Тренінг 
серед старшокласників. Презентація роликів - прес-конференція. Проведення конкурсу малюнків «Моє ставлення відповідального 
ставлення до тварин» та конкурсу фотографії «Відповідальна родина - щаслива тварина!». Виставки робіт. Друк календаря з фотографіями 
учасників конкурсу. 

123 920 

 

70 

Назва проекту: "Гостинний майданчик" 
Автор – Мотяков Юрій Миколайович, Працун Ольга Вадимівна 
Місце реалізації: Територія між будинками вул. Пухова, 117 - вул. Пухова, 119 - вул. Доценка, 32 - вул. Доценка, 30А 
Короткий опис: Більше 100 дітей потребує повноцінний безпечний дитячий майданчик, який би реалізував фізичні та 

інтелектуальні потреби дітей, де через ігри відбувався би процес пізнання навколишнього світу. 

178 320 

 

72 

Назва проекту: "Міська премія "Досягнення року" 
Автор – Должикова Ірина Олександрівна, Іванєнко Олена Іванівна, Даневич Анна Олександрівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул.Івана Мазепи, 23. Міський Палац культури 
Короткий опис: В Чернігові є значна кількість людей, які щоденно своєю працею, активною громадською діяльністю збагачують 

наше місто, розвивають його в різних сферах, допомагають його мешканцям. Метою проекту є визнання їх соціально-значимої діяльності, 
заохочення до подальшої активної участі у культурному, економічному, соціальному житті міста. Конкурс проводитиметься серед осіб, які 
працюють та мають значні здобутки у економічній, соціальній, гуманітарній та інших сферах. 

277 900 

 

73 

Назва проекту: "Програма виховання та профілактики здорового способу життя "Тверезо жити - цікавіше" 
Автор – Мірошніченко Михайло Юрійович, Коростов Павло Анатолійович, Коба Максим Валерійович 
Місце реалізації: Громадська організація «Центр духовної та соціально психологічної реабілітації» Юридична адреса: м. Чернігів, 

вул. Гонча, 37, Фактична адреса: м. Чернігів, вул. Чапаєва, 3а 
Короткий опис: Програма профілактики розрахована на попередження вживання підлітками наркотичних речовин. Її зміст 

розраховано на шкільну, студентську молодь та загальне населення міста. Унікальністю програми є той факт, що вона орієнтована на 
декілька категорій населення. Адже фактично до програми профілактики в Чернігові залучені тільки школярі і ,нажаль, відсутній системний 
та голубиний підхід в державній профілактичній програмі. Даний проект пропонує комплекс заходів з залученням профільних експертів для 
досягнення продуктивного результату. 

18 000 

 

74 

Назва проекту: "Духовний розвиток дитини запорука щасливої країни" 
Автор – Коба Максим Валерійович, Гуйван Тетяна Василівна, Деркач Володимир Павлович 
Місце реалізації: Громадська організація «Добрий самарянин» Юридична адреса:14000, м. Чернігів, вул. Комінтерна, буд. 14, 

кв  34, Фактична адреса: 14000, м. Чернвгів, проспект Перемоги, буд. 139, оф. 213 
Короткий опис: Програма разрохована на дітей 5 - 7 років, та підлітків 12 -15 років та їх батьків. Проблема духовних, сімейних 

цінностей, відсутність моральних орієнтирів особисто актуальна сьогодні, як для дітей, так я для всього суспільства в цілому. 
Унікальністю програми є той факт, що вона орієнтована на декілько категорій населення. Адже до виховання дітей та підлітків у обізнаності 
у будівництві здорових стосунків, вибору правильних приорітетів в житті, вміння співпраці в команді в Чернігові залучені тількі школяри, і 
нажаль, відсутній глибиннй та системний підхід в державній загальноосвітньой програмі. 

137 000 



 
 

76 

Назва проекту: "Кіно про тебе і про мене" 
Автор – Людмила Довгоброд 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Всіхсвятська, 16, вул. Рокосовського, 14, вул. Доценка, 26-а (житловий масив “Рокосовського”) 
Короткий опис: Створення дитячо-молодіжного кіноклубу. Комплекс дискусій стосовно ціннісного вибору на основі переглянутих 

фільмів, які демонструватимуться кожного тижня і матимуть свою певну тематику. Підбір фільмів та матеріалів для обговорення 
з часниками здійснюватимуть практичні психологи. 

112 000 

 

78 

Назва проекту: "Освітня програма з вальдорфської педагогіки для студентів, педагогів та батьків м. Чернігів" 
Автор – Ішханішвілі Тетяна Володимирівна, Нестеренко Олена Анатоліївна, Меняйло Олена Миколаївна 
Місце реалізації: Приміщення навчальних закладів м. Чернігова (актові зали, аудиторії, школи, університети) 
Короткий опис: Навчальна програма з вальдорфської педагогіки в форматі семінарів та тренінгів протягом року з періодичністю 2 

рази на місяць для студентів, педагогів і батьків. 

225 700 

 

79 

Назва проекту: "Пізнаємо рідний край, пізнаємо свою країну" 
Автор – Федорченко Олександр Олександрович, Анака Леся Василівна 
Місце реалізації: Громадська організація «Чернігівська Міська Асоціація «Конкордія», м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 14 
Короткий опис: Даний проект буде направлений на культурний та духовний розвиток дітей та підлітків учасників АТО шляхом 

організації поїздок та відвідувань культурно-історичної та духовної спадщини Чернігова, Чернігівщини та України. Такі поїздки допоможуть 
дітям розвинути свій світогляд, залучитись до пізнання культурної та духовної спадщини, історію та традиції рідного краю та окремих 
культурно-історичних куточків країни. Проект буде реалізовано спільно з Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чернігівської 
міської ради. 

295 917 

 

83 

Назва проекту: "Розвиток клубу японської культури "Таіуо nо кі" 
Автор – Кошелєва Юлия, Маляренко Марія, Авраменко Олексій, Підкопаєва Лариса 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Дніпровська, 35, Клуб "Ровесник" (район Старої Подусівки) 
Короткий опис:  

- об’єднання творчої молоді та дітей міста у цілому; 
- висвітлення японської культури та історії, їх популяризація; 
- творча діяльність у сферах шиття, постановки театральних номерів, виготовлення реквізиту, письменництва, художнього мистецтва, 

відео та фотозйомки; 
- проведення лекцій, майстер-класів, екскурсій, спортивних занять, квестів та тематичних заходів; 
- виховання освіченої та здорової молоді; 
- участь у соціально-культурному житті міста та волонтерських заходах. 

49 550 

 

84 

Назва проекту: "Молодь змінює місто" 
Автор – Коновальчук Маріна Валеріївна, Волонець Наталія Іванівна 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 53, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка  
Короткий опис: Молодь змінює місто - проект розвитку соціальної активності молоді, створення »спільного майданчика 

навчання та дій», що об’єднає підлітків та творчих, активних студентів для розвитку їх громадської відповідальності за себе та за розвиток 
школи, університету, міста. Тренінги з написання проектів. Фестиваль креативної молоді. Реалізація двох проектів молоддю. Піар-кампанія 
(фільм, видання, фотосесії). 

110 500 

 

85 

Назва проекту: "Соціальна адаптація людей з особливими потребами через залучення їх до інклюзивного туризму" 
Автор – Федорова Світлана Віталіївна, Чичаєва Ірина Григорівна 
Місце реалізації: Проект буде реалізовано на всій території м. Чернігова, Чернігівської (частково Київської) областей 
Короткий опис: Доступ до інклюзивного туризму людей з особливими потребами - це новий крок в соціальній адаптації осіб з 

інвалідністю, який включає в себе не тільки пізнавальний процес, а й можливість повноцінної соціалізації. Інклюзивний туризм стане для 
таких людей потужним засобом реабілітації, де реалізується можливість оздоровлення, спілкування з людьми, вивчення історії краю, 
культурно - національних мистецтв, розвиток комунікативних навичок, ліквідація певних психологічних бар’єрів. 

187 200 

 

86 

Назва проекту: "Креативне Творче Об'єднання «Академія Зірок», об'єднання творчих дітей та молоді у цілому" 
Автор – Панкратьева Марія Леонідівна, Мушинська Янітта Леонідівна, Лактін Олексій Петровнч 
Місце реалізації: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 23, Міський Палац культури 
Короткий опис:  

- розвиток дитячо - молодіжної творчості у м. Чернігові; 
- підтримка юних талантів та надання можливостей для творчої самореалізації; 
- виховання патріотичної, здорової, всебічно розвиненої та успішної нації; 
- індивідуальний підхід до формування творчої особистості; 
- впровадження новаторських методик кращих фахівців у різних творчих напрямках; 
- розвиток благодійних проектів, участь у соціально-культурному житті міста, активізція роботи волонтерського руху. 

298 000 

 

87 

Назва проекту: "Доступна енергія" 
Автор –  Вареник Тетяна Федорівна 
Місце реалізації: Парк «Сотка», парк Богдана Хмельницького, Алея Героїв, сквер ім. Попудренка у м. Чернігові. 
Короткий опис: Доступ до енергії в парках відпочинку для підзарядки мобільних телефонів, візочків людей з обмеженими 

можливостями та інших гаджетів. 

200 000 

 

88 

Назва проекту: "Мобільний пункт харчування бездомних та малозабезпечених осіб м. Чернігова" 
Автор – Синельник Тетяна Миколаївна 
Місце реалізації: м. Чернігів, район залізничного вокзалу, вул. Святомиколаївська, 33, Громадська організіція «Чернігівський центр 

соціальної адаптації бездомних та безпритульних» 
Короткий опис: Мікроавтобус сім днів на тиждень в зимовий період виїжджає до залізничного вокзалу міста, щоб роздати гарячу 

їжу бездомним, малозабезпеченим мешканцям м. Чернігова. Допомога надається будь-якому нужденному. Щодня допомогу на стоянці 
автобуса передбачається будуть отримувати близько 50 чоловік. 

230 000 

 

95 

Назва проекту: "Програма профілактики соціально небезпечних хвороб "В ім’я життя" 
Автор – Анжела Мойсеєнко, Ярошенко Тетяна 
Місце реалізації: Школи міста Чернігова 
Короткий опис: Програма профілактики розрахована на попередження нових випадків ВІЛ – інфекції. Її зміст розраховано на 

шкільну, студентську молодь та загальне населення міста. Унікальністю програми є той факт, що вона орієнтована на декілька категорій 
населення. Адже фактично до програми профілактики в Чернігові залучені тільки школярі і ,нажаль, відсутній системний та голубиний підхід 
в державній профілактичній програмі. Даний проект пропонує комплекс заходів з залученням профільних експертів та молоді, у якості 
рівних консультантів, для досягнення продуктивного результату. 

96 800 

 

99 

Назва проекту: "Мистецький проект з міжнародною участю "Старовинна музика в стародавньому місті" 
Автор – Сетун Олена Дмитрівна, Коптєв Олексій Вікторович 
Місце реалізації: м. Чернігів, Борисоглібський собор (Вал), Алея Героїв, школи естетичного виховання, Чернігівське музичне 

училище ім. Л. Ревуцького 
Короткий опис: Проект покликаний розкрити панораму традицій та європейських зв’язків, що панували в стародавньому Чернігові 

впродовж віків, та знайшли відтворення в культурі та мистецтві. Мистецький зв’язок епох, втілений в кращих зразках 
старовинного музичного мистецтва, може стати візитівкою Чернігова європейського. Поява такої події в Чернігові підтверджує статус міста 
як одного з важливих історичних і культурних центрів України та підвищує туристичну привабливість. Проект включає концертні програми, 
майстер-класи, лекції. Склад учасників проекту: професійні музиканти, науковці-дослідники старовинної музики та музичні педагоги. 

127 699 
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Партиципаторний бюджет – можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади. 
Проект реалізується у рамках Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії співфінансованої з програми польської співпраці на користь 
розвитку Міністерства закордонних справ РП та канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD). 


	БЛАНК
	ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
	з вибору малих проектів


