
1

Чарівна казка для дітей 

дошкільного закладу №26
(придбання дитячих ліжок, столів)

Створення зони комфортного сну дітей дошкільного 

віку – сприятиме повноцінному розвитку, а також 

гендерним особливостям:

- придбання ліжок на 3-ярусні надасть можливість 

збільшити простір спальної кімнати

- придбання столів та стільців які регулюються по 

висоті надасть можливість врахувати особливості 

антропометричних даних.

ні
Кошель Анна 

Павлівна

2
Грайся і навчайся
(встановлення сучасного спортивно-

ігрового майданчика)

Встановлення  спортивно - ігрового майданчика з 

комплексом "Теремок", каруселлю, качалками - 

балансирами, тенісними столами, баскетбольними 

стендами  та майданчика для вивчення правил 

дорожнього руху  з безшовним  гумовим  покриттям.  

На покриття нанесена розмітка дорожнього руху, 

виставлені знаки руху, світлофор, стенди безпеки. 

Майданчик матиме навчальну та розвивальну 

функції.

так

 за умови 

коригування

Антонова Ірина 

Михайлівна

Забіяка Олена 

Анатоліївна

Шаповаленко 

Валентина Іванівна

Виключити статті 

на придбання 

інвентарю

Пропозиції 

коригування

№ 

за/п
Назва проекту Опис проекту

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Піб автора



3
Рідному дитсадку – сучасні ігрові 

та спортивні майданчики!

Повна заміна зношеного ігрового обладнання на 

майданчиках чотирнадцяти  груп   та фізкультурного 

обладнання на спортивному майданчику на нове, 

якісне, сучасне та безпечне (відповідно до 

Примірного переліку ігрового та навчально-

дидактичного обладнання для закладів дошкільної 

освіти (2017р.), Технічного регламенту безпечності 

іграшок (2013р.)

ні
Бочок Тетяна 

Тимофіївна

4

Обладнання дитячого майданчику 

на території Дитячої поліклініки 

№2 Чернігівської міської ради

Обладнання  дитячого майданчика  на території  

Дитячої поліклініки №2  ЧМР по вул. 

Рокосовського,47  включає  такі роботи: 

встановлення сучасних гірок, гойдалок , лавочек, 

фігурок  звірят та казкових персонажів,освітлення 

майданчика.

так

Якубова Ганна 

Василівна

Бут Олександр 

Антонович

Бондар Ганна 

Миколаївна

5

Збереження здоров’я молоді 

шляхом надання медико-психо-

соціальної допомоги з урахуванням 

віку

Впровадження та поширення комплексного підходу в 

профілактиці негативних явищ у молодіжному 

середовищі, ризикованої поведінки та її наслідків 

(ВІЛ-СНІДу, інфекцій, що передаються статевим 

шляхом, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, 

ранніх статевих відносин, небажаної вагітності), що 

забезпечить збереження загального та 

репродуктивного здоров’я молоді, покращення 

демографічної ситуації в країні

так

 за умови 

коригування

Сименюк Любов 

Анатоліївна

Зменшити витрати 

на придбання 

товарно-

матеріальних 

цінностей

6 Місто без перешкод

Проект  передбачає придбання сертифікованих 

електроном механічних пристроїв які будуть 

встановлені у медичних закладах міста.  Дані 

пристрої  допоможуть людям з обмеженими 

можливостями на інвалідних візках вільно ними 

пересуватися,  долати перешкоди , високі та малі  

багато сходові марші.

так
Ушкевич Ігор 

Валерійович



7

Кап. ремонт покриття 

прибудинкової території будинку 

по вул.Льотна 25-Б

Капітальний ремонт асфальтного та бетонного 

покриття  частини дороги, тротуарів, ремонт 

відмостки біля будинку, облаштування відеонаглядом  

автостоянки та прибудинкову територію будинку по 

вул. Льотна, 25 Б.

так

 за умови 

коригування

Ничипоренко Ігор 

Васильович

Скоригувати всі 

нюанси проекту з 

управлінням 

житлово-

комунального 

господарства ЧМР 

для його реалізації 

у разі перемоги

8 "Спортивне містечко ЧНРЦ №1"

Обладнання спортивного містечка для дітей-інвалідів 

на території Чернігівського навчально-

реабілітаційного центру №1 м. Чернігів, вул. 

П'ятницька 69а, у складі комплексу : універсальної 

площадки для рухливих ігор дітей віком від 3 до 7 

років;  спортивного комплексу з тренажерами, 

трибуною (на 25 чол.)та універсальним спортивним 

майданчиком 22х11 метрів з огорожею для учнів 

віком від 7 до 18 років.

так
Бизган Ігор 

Михайлович

9
ОЛІМПІЙСЬКІ  НАДІЇ  У 

ТХЕКВОНДО

Створення умов для розвитку олімпійського виду 

спорту тхеквондо (World Taekwondo) серед дітей та 

молоді в місті Чернігові. Сприяння підвищенню ролі 

фізичної культури та спорту у всебічному та 

гармонійному розвитку особистості, зміцненню 

здоров’я громадян, формуванню здорового способу 

життя, реалізації можливостей та ініціатив громадян 

у сфері спорту.

так
Лисенок Олександр 

Михайлович

10
Спортивний майданчик по вулиці 

О.Кошового 35

Встановлення спортивного майданчика по вулиці 

О.Кошового 35 для фізичного розвитку дітей та дітей 

старшого віку .

так

 за умови 

коригування

Сергеєнко Володимир 

Олександрович

Доопрацювати у 

частині видатків 

відповідно до 

зауважень 

управління 

житлово-

комунального 

господарства ЧМР



11

«Вибір»: впровадження науково 

обґрунтованої профілактики 

ризикованої поведінки учнів

Підготовка 52-х тренерів профілактичної програми 

«Вибір». Проведення «Вибору» (десять уроків-сесій) 

для 1400-та учнів в 26-ти школах м. Чернігова. 

Проведення супутніх семінарів для тренерів з числа 

соціальних педагогів та психологів шкіл, студентів, 

курсантів. Проведення трьох міжшкільних брейн-

рингів для п’ятикласників на тему профілактики 

ризикованої поведінки.  Створення профілактичних 

фільмів.

так
Рябуха Валерій 

Володимирович

12
Безпечний світ дитинства. Паркан 

для загальноосвітньої школи №28.

Проект " Безпечний світ дитинства. Паркан для 

загальноосвітньої школи   № 28" спрямований на те, 

щоб створити для дітей мікрорайону "Ремзавод",  

учнів шкіл № 28 та №33 безпечні умови перебування 

на ігрових та спортивних майданчиках, захистити 

дітей від контакту із безпритульними тваринами та 

уберегти дітей від дорожньо - транспортних пригод.

ні

Серновець Ліліана 

Анатоліївна

Голота Тетяна 

Іванівна

13
Спортивний майданчик - джерело 

здоров'я

Універсальний спортивний майданчик для гри в міні-

футбол, баскетбол, волейбол. Покриття майданчика – 

поліуретанова основа. Майданчик буде огороджений 

модульним парканом вистою 3 і 4 метри. Санвузол 

буде розміщений в приміщенні ЗНЗ  №14

так

 за умови 

коригування

шалигіна наталія 

миколаївна

Відкоригувати 

статті витрат 

виключивши 

ремонт санвузла та 

встановлення 

решіток

14 «Школа шиття» («Професія дітям»)

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 

дозвілля в канікулярний період, розвитку духовних 

та культурних цінностей.  Даний проект буде 

доступний мешканцям міста.

так
Болотіна Наталія 

Володимирівна



15 Дорога до знань

На шкільному подвір’ї асфальтне покриття з роками 

прийшло в повний занепад, зруйновано перед входом 

до школи, перед під’їздом до їдальні та бігова 

доріжка навколо стадіону, який не ремонтувався та 

не оновлювався з моменту відкриття школи (1970 

рік).

так

 за умови 

коригування

Колотило Наталія 

Радіонівна

Відкоригувати 

статті витрат, 

виключивши 

асфальтування 

подвіря школи

16 Світле місто – безпечне місто

Будівництво вуличного освітлення на сонячних 

батареях із влаштуванням світлодіодних ліхтарів. 

Усього – 10 шт. Для живлення ліхтарів 

застосовуються сонячні фотоелектричні модулі.

так
Пономаренко 

Антоніна Петрівна

17
Турнір з боксу „Король Рингу – 

Чернігів відкритий для світу”

Турнір з боксу „Король Рингу” – міжнародний 

проект, у якому беруть участь спортсмени з України 

та різних країн світу.

так

 за умови 

коригування

Бондаренко Валерій 

Олексійович

Відкоригувати 

бюджет з 

управлінням у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту 

ЧМР

18 Сучасний кабінет хімії

Тільки в гармонії з природою людина може бути 

здоровою та успішною, будувати власне доросле 

життя, а відповідно - і майбутнє України. Саме в 

сучасно обладнаному кабінеті дитина зможе набувати 

якісні знання, а значить може стати 

висококваліфікованим спеціалістом у природничій 

галузі і приносити користь Батьківщині, а не їхати за 

кордон у пошуках роботи.

ні
Шкурко Наталія 

Іванівна

19

12 фільмів про 12 найвизначніших 

чернігівців в рамках історичного 

телепроекту «Слава Чернігова"

Створення 12 фільмів про 12 НАЙВИЗНАЧНІШИХ 

ЧЕРНІГІВЦІВ, які прославили наше місто протягом 

століть. 

Ціль проекту: підвищити патріотизм та повагу до 

Чернігова, його історії та героїв серед жителів міста; 

презентувати Чернігів на загальнонаціональному 

рівні; зберегти факти та згадки про відомих 

чернігівців у форматі науково-просвітницьких 

відеофільмів.

так

 за умови 

коригування

Здор Тетяна 

Григорівна

Левочко Наталія

Олександрівна

Скороход Наталія

Олексіївна

Доопрацювати 

бюджет проекту 

відповідно до 

зауважень 

фінансового 

управління ЧМР 

та управління 

культури та 

туризму ЧМР



20 Зупини насильство в сім’ї

Проект спрямований на запобігання насильству в 

сім`ї, зменшенню численності насильних дій, 

зокрема розв’язання проблем шляхом ліквідації 

необізнаності населення щодо своїх прав та 

інструментів їх захисту.

так

 за умови 

коригування

Серкін Костянтин 

Юрійович

Забара Максим 

Русланович

Зменшити витрати 

на оренду 

приміщень. 

Викоритовувати 

приміщення 

комунальної 

власності. 

Виключити 

транспортні 

витрати

21

«Здорова дитина – щаслива 

Україна!» комплекс безкоштовних 

фізкультурно-оздоровчих заходів 

для дітей

Створення сприятливих умов для організації 

фізкультурно-оздоровчого дозвілля дітей та молоді 

мікрорайонів міста, шляхом обладнання клубів за 

місцем проживання столами для настільного тенісу, 

футболу, аерохокею, електронного дартсу, 

облаштування спортивних куточків. Це сприятиме 

пропаганді здорового способу життя та профілактиці 

виникнення негативних явищ в дитячому та 

молодіжному середовищі.

так

 за умови 

коригування

Ткач Юрій 

Володимирович

Деталізувати 

розміщення 

обладнання за 

клубами, що 

підпорядковуютьс

я Позашкільний 

навчальний заклад 

Центру роботи з 

дітьми та молоддю 

за місцем 

проживання ЧМР

22

Облаштування освітлення ділянки 

дороги вул.Єськова-

вул.Михалевича

Суть проекту полягає в облаштуванні освітлення 

дороги в мікрорайоні Єськова. В цьому районі 

проживає близько 2500 людей, які щовечора змушені 

ходити темною вулицею. До того ж дорогою від 

вул.Єськова до вул.Михалевича їздять автобуси 

маршруту №26, що в вечірній час становить 

небезпеку як пасажирам, так і пішоходам, адже 

дорога ніяким чином не освітлена.

так

Летута В'ячеслав 

Васильович

Анна Живолуп



23 "Березовий гай, розквітай!"

Перетворення «Березового гаю» на комфортний, 

доступний та квітучий Європейський парк. 

Передбачається облаштування зон для відпочинку і 

дозвілля, а саме:

1.	Майданчику для вигулу собак.

2.	Зони фуд-корту.

3.	Зони для ворк-ауту.

4.	Дитячого майданчику.

5.	Питних фонтанчиків.

6.	Системи комунікації для паркової естради. 

7.	Квітників та зелих насаджень.

8.	Паркових доріжок та освітлення.

так
Безбородько Сергій 

Олександрович

24
Ремонт спортивного клубу  для 

занять з настільного тенісу

По вулиці Попудренко 29 знаходиться філіал 

КДЮСШ №2, де діти займаються настільним 

тенісом. Необхідно зробити ремонт приміщення, 

встановити душ і оновити санвузол. В приміщенні 

також займаються спортом діти інваліди

так

 за умови 

коригування

Білащенко Інна 

Михайлівна

Деталізувати 

бюджет проекту

25

Сенсорна інтеграція та КогніФіт – 

сучасні методики збереження 

громадського здоров'я в Чернігові.

Комплексна програма зі збереження і зміцнення 

здоров’я, яка складається з семінарів, тренінгів і 

оздоровчих занять для:

-	корекції сенсорних порушень у дітей методом 

сенсорної інтеграції;

-	навчання батьків дітей з сенсорними порушеннями 

використанню методики сенсорної інтеграції;

-	оволодіння методикою CogniFit (КогніФіт) для 

людей старшого і похилого віку з когнітивними 

розладами.

так
Кудін Сергій 

Федорович



26

Проведення змагань з дворового 

футболу у сезоні "Весна-осінь-

2019"

Проведення змагань з дворового футболу серед 

широкого загалу мешканців м.Чернігів з метою 

популяризації здорового способу життя, фізичного 

розвитку містян. Змагання проводяться серед 

чоловіків та жінок від 16-ти років. В сезоні 

передбачено проведення чемпіонатів вищої, першої, 

другої ліг та розіграшу Кубка та Суперкубка, 

організація міжміських матчів в Україні.

так
Стрелец Евгений 

Михайлович

27

Тренінговий центр для молоді: 

підготовка, прийняття та реалізація 

управлінських рішень

Нові та складні практичні ситуації вимагають 

прийняття нееталонних рішень, які  можуть 

прийматися інтуїтивно, використовуючи власний 

досвід або шляхом проб і помилок. Враховуючи це, 

імовірність прийняття ефективного рішення досить 

низька. Запропонований проект дозволить детально 

вивчити та поєднати технології управління 

персоналом, що сприятиме підвищенню рівня 

ефективності управлінських рішень.

так

Хмелевський Сергій 

Миколайович

Алла Холодницька

Ростислава Ільєнко

Використовувати 

приміщення 

комунальної 

власності при 

реалізації проекту 

для зменшення 

витрат за оренду 

приміщення

28
Комп'ютерний клас - центр 

інформаційної освіти

Придбання та облаштування комп'ютерного класу на 

базі «нульових клієнтів» (15+1), як центру 

інформаційної освіти для вільного і повного доступу  

мешканців мікрорайону та міста шляхом надання 

навчальних (основи комп’ютерної грамотності, 

сучасних програмних засобів), інформаційних послуг 

та послуг з розвитку творчих здібностей громади, 

організації та проведення заходів

ні

Кардаш Наталія 

Олександрівна

Поджарий Максим 

Сергійович
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«Комплексні послуги  денного 

догляду, театро – терапії та  

творчої зайнятості  людей з 

інвалідністю»

Об’єднання зусиль для надання комплексних послуг 

соціальної реабілітації, адаптації, денного догляду, 

театро – терапії  та творчої діяльності особам з 

інвалідністю для покращення якості життя, 

підвищення рівня соціалізації, емоційного та 

психологічного стану.

У місті Чернігові немає жодної комунальної 

установи, яка надає щоденні комплексні  послуги 

людям з інвалідністю віком понад 18 років.

так

 за умови 

коригування

Лозбень Надія 

Миколаївна

Включити витрати 

на транспртне 

обслуговування 

для організації 

соціального таксі

30

Здорове та захищене покоління 

Зарічного
(асфальтування дороги)

Мета проекту - надати можливість підліткам 

віддаленого мікрорайону, що входить у склад 

Новозаводського р-ну, безпечно і з користю для 

фізичного здоров'я проводити вільний час у 

тренуваннях на спортивному знарядді та 

велосипедах, скейтах, роликах.

Очікуванний ефект: залучення мешканців до 

здорового образу життя та прививання культури 

спортивного дозвілля і відпочинку у безпечно 

обладнаному місці.

так

 за умови 

коригування

Самоліна Світлана 

Володимирівна

Доопрацювати 

бюджет проекту 

відповідно до 

зауважень 

управління 

житлово-

комунального 

господарства ЧМР

31
«Щасливі діти – запорука 

майбутнього України»

Захистити найдорожче - життя, здоров»я дитини. 

Зробити ігровий майданчик безпечним допоможе 

використання спеціального гумового покриття 

розміром 20м* 20м. 

Забезпечить змістовне дозвілля та залучить дітей до 

здорового способу життя.

так

 за умови 

коригування

Сірік Оксана 

Володимирівна

Доопрацювати 

бюджет проекту 

відповідно до 

зауважень 

управління 

житлово-

комунального 

господарства ЧМР 

та управління 

архітектури та 

містобудування 

ЧМР
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Фестиваль-конференція "Чернігів 

КультЦентр. Музика. Арт. Освіта"

Культурні проекти - емоційні магніти для туристів й 

культ. інвестицій. Чернігів КультЦентр Фестиваль 

сприяє становленню Чернігова, як культурного 

осередка країни.

2 тижні, 3 складові:

Музична – фестиваль локальних та світових 

колективів (рок/фолк/джаз)

Артова – мурал чернігівських та світових митців за 

підтримки іноземних культурних центрів

Освітня – конференція з залученням світових 

професіоналів

так

 за умови 

коригування

Корняга Юлія 

Федорівна

Коровін Дмитро

Доопрацювати 

бюджет проекту в 

частині вартості 

складових завдань 

разом з 

управлінням 

кульиури та 

туризму ЧМР

33 Від уроків волейболу до суперліги

Популяризація рухової активності населення в м. 

Чернігова задля підтримання і покращення здоров’я 

через заняття волейболом від початкового рівня до 

рівня гравців супер ліги та збірних команд України.

Поширення та розвиток традицій культури активного 

спортивного життя та цікавого дозвілля в м. 

Чернігові через масові спортивні заходи.

так

 за умови 

коригування

Лопатко Тетяна 

Миколаївна

Козерук Юлія 

Володимирівна

Буланов Олег 

Миколайович

Доопрацювати 

статті витрат 

разом з 

управлінням у 

справах сім'ї, 

молоді та спорту 

ЧМР

34 Спорт - джерело здоров'я

Капітальний ремонт комбінованого спортивного 

майданчика (футбольне поле, волейбольна та 

баскетбольна площадки) на  території Чернігівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 для 

популяризації дворового футболу, волейболу та 

баскетболу, зміцнення здоров'я та організації 

дозвілля дітей та дорослих, які проживають у 

мікрорайоні закладу освіти.

так

Джума Аліна 

Андріївна

Гаврилова Ірина
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Фестиваль open air сучасної музики 

та активного  відпочинку  (ВіЧе) 

«WeCHE»

Дводенний фестиваль-open air сучасної музики та 

активного відпочинку на березі р. Десна для жителів 

м. Чернігова, області та туристів.

Окрім основної музичної частини фестивалю, на 

гостей чекає багато інформаційних заходів  про 

історичну та культурну спадщину нашого древнього 

міста. А  також вистави,  десятки відкритих локацій з 

активними розвагами і можливістю відпочинку для 

всієї родини.

так
Плескач Тетяна 

Миколаївна

36

Міська Меdiатека на 

Шерстянці:територія креативного 

навчання, спілкування та дозвілля 

громади

Пропонується інноваційна модель розвитку 

звичайної бібліотеки, а саме:заміна традиційного 

формату на сучасний мультимедійний центр 

модерного дизайну. Створення комфортного і 

технологічного простору нового покоління, 

громадського місця безкоштовного доступу до 

духовних і культурних цінностей, надання 

навчальних та інформаційних послуг, креативної 

території реалізації творчих здібностей.

так
Пилипенко Олена 

Миколаївна

37

Участь жіночої футбольної 

команди «Легенда-ШВСМ» в 

чемпіонаті та Кубку України з 

футболу

Популяризувати футбол та здоровий спосіб життя 

жителів Чернігова, особливо серед молоді. 

Прославити наше рідне місто в Україні та за її 

межами. Подарувати вболівальникам справжні емоції 

та насолоду від улюбленої гри.

Виключено у 

звязку з 

розформуван-

ням клубу

Магеррамов 

Володимир 

Магеррамович

38
Інтерактивні театральні постановки 

для школярів

Для учнів закладів загальної середньої освіти  буде 

створено та продемонстровано 2 міні-вистави у 

форматі інтерактивного театру на теми: 

“Профілактика булінгу”, “Наслідки ранніх статевих 

стосунків”. Після кожної вистави планується 

обговорення і надання корисної інформації від 

фахівців.

так
Захарина Марина 

Іванівна
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"Пізнаємо рідний край, пізнаємо 

свою країну".

Даний проект буде направлений на культурний та 

духовний розвиток дітей та підлітків з сімей 

учасників АТО шляхом організації поїздок та 

відвідувань культурно-історичної та духовної 

спадщини Чернігова, Чернігівщини та України. Такі 

поїздки допоможуть дітям розширити свій світогляд, 

залучитись до пізнання культурної та духовної 

спадщини, краще пізнати історію та традиції рідного 

краю

так
Мозговий Віктор 

Іванович

40
«Бібліотека та молодь – крок у 

майбутнє»

Метою проекту є згуртування творчих людей, 

небайдужих до літератури, музики, народознавства, 

країнознавства, привернути увагу жителів 

мікрорайону до творчості місцевих письменників та 

сприяти популяризації їх творчості. Головне 

завдання проекту – це створення вільного простору 

діяльності активних людей коворкінг.

так

Близнюк Оксана 

Дмитрівна Гальцева 

Тетяна Аркадіївна

Ворошило Світлана 

Іванівна

41

Реконструкція яблуневого саду по 

вул. Козацькій “Art-сад імені І. Г. 

Рашевського”

Проект спрямований на облаштування інклюзивного 

парку із зонами для відпочинку та  

творчості      дорослих,  дітей,  людей  з  

інвалідністю,  мешканців і гостей м. Чернігова по  

вул.   Козацька,   на   території   фактично   

зруйнованого   і   занедбаного   саду   відомого  

художника  І.Г.  Рашевського.  Відвідувачі  парку  

зможуть  відпочивати  на  естетично  

привабливій  території.

так

 за умови 

коригування

Децюк Тетяна 

Миколаївна

Ірина Прибитько

Доопрацювати 

проект з метою 

його реалізації 

протягом одного 

бюджетного року

42

Щомісячне звітування надавачів 

послуг з утримання будинків через 

Інтернет ресурс "Наш будинок"

Створення належних умов для того, щоб мешканці 

багатоквартирних будинків мали можливість 

отримати якісні послуги з утримання свого майна, а 

також отримали стимули й можливості щодо 

енергозбереження  і зменшення своїх витрат, що 

відбудеться за рахунок щомісячного звітування 

надавачів послуг через Інтернет ресурс "Наш 

будинок"

так

 за умови 

коригування

Тетусь Ярослав 

Вікторович

Доопрацювати 

бюджет проекту
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Створення дитячого майданчику та 

спортивного комплексу

Проект передбачає створення комплексного ігрового 

спортивного майданчика для фізичного розвитку та 

дозвілля мешканців прилеглих до майданчика 

будинків та всіх охочих.

Проект передбачає створення мультиспортивного 

поля для гри в футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, 

великий теніс та інше, а також дитячого ігрового 

комплексу і спортивного комплексу для воркауту.

так

 за умови 

коригування

Ребенок Віталій 

Миколайович

Доопрацювати 

бюджет проекту 

відповідно до 

зауважень 

управління 

житлово-

комунального 

господарства ЧМР 

та управління 

архітектури та 

містобудування 

ЧМР

44 Збереження фольклорної спадщини

Зберегти та популяризувати фольклорну спадщину 

Чернігівщини серед широкого загалу, особливо 

молодого покоління. Вкрай важливо (поки ще є з 

кого черпати), проводити фольклорні виїзні 

експедиції в усі куточки Чернігівської  області. 

Наразі стає  необхідністю, задля збереження наших 

традицій, розшифровувати, записувати нотним 

записом матеріали (пісні, обряди) даних експедицій.

так

Макеєв володимир 

Миколайович

Коцур Ольга 

Олексіївна

Пронченко Оксана 

Миколаївна

45
Служба соціального таксі  для осіб 

з обмеженими можливостями

Продовження послуг Служби соціального таксі для 

Чернігова, надасть можливість створити доступне і 

відкрите суспільство. Соціальне таксі дуже необхідна 

соціальна послуга для осіб з обмеженими 

можливостями , які довгі роки пізнавали світ крізь 

призму власної домівки. В межах проекту зможуть 

реалізовувати своє право на вільний вибір 

пересування, реабілітацію, освіту та соціалізацію.

ні
нестиченко людмила 

анатоіївна
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Чернігівський міський публічний 

центр правди «Щирість і довіра»

Створити публічний, загальнодоступний міський 

центр надання інформаційно-психологічних послуг з 

використанням апаратно-програмних комплексів для 

проведення психологічного тестування громадян з 

метою встановлення базових характеристик і 

профорієнтаційних схильностей особи, щирості 

тверджень, відновлення довіри в родинних 

відносинах, службових конфліктах, тощо.

так

 за умови 

коригування

Демиденко 

Володимир Юрієвич

Доопрацювати 

бюджет проекту. 

Послуги мають 

бути 

безкоштовними.

47

"Free English" (доступна 

англійська) - створення умов для 

безкоштовного вивчення 

англійської мови.

Створення сприятливих умов для організації 

безкоштовного вивчення англійської мови дітей 

міста Чернігова шляхом забезпечення клубів за 

місцем проживання та відділу соціально-

профілактичної роботи необхідним обладнанням, що 

сприятиме розвитку творчої активності, захопленню 

англійською мовою, ефективному засвоєнню 

матеріалу, формуванню у дітей комунікативної 

англомовної компетенції.

так
Вершок Галина 

Володимирівна

48
Спортивний майданчик по вулиці 

Льотній,43

Облаштування багатофункціонального спортивного 

майданчика для гри у баскетбол, волейбол, 

мініфутбол, теніс з поліуритановим покриттям 

розміром 11*22 метри, про який мріють мешканці 

будинку №43 по вулиці Льотній та сусідніх будинків

так

 за умови 

коригування

Гавриленко Ярина 

Станіславівна

Виключити 

витрити на 

виготовлення та 

встановлення 

хвіртки з 

кошторису 

проекту

49 «Кіно про тебе і про мене»

Створення молодіжного кіноклубу. Комплекс 

дискусій стосовно ціннісного вибору на основі 

переглянутих  фільмів, які демонструватимуться двічі 

на місяць і матимуть свою певну тематику.   Підбір 

фільмів та матеріалів для обговорення з учасниками 

здійснюватимуть  практичні психологи.

так
Довгоброд Людмила

Надія Нікуліна
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«Життя у місті Чернігові.  Що 

думають чернігівці про умови  

життя у своєму районі, на своїй 

вулиці».

Соціологічне  дослідження  думки мешканців міста 

Чернігова щодо побутових і соціально-економічних 

умов свого життя на конкретній території міста буде  

спрямоване на покращення взаємодії органів 

державної влади, місцевого самоврядування і 

населення міста. Достовірна, своєчасна і достатня 

інформація дозволить більш оперативно реагувати на 

виклики часу, корегувати стратегію соціальної 

політики і міст

так
Демяненко Юлія 

Олександрівна

51

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В 

КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ 

ТЕАТРУ  ІЗ ЗАКЛАДАМИ 

ОСВІТИ М. ЧЕРНІГОВА

Проект спрямований на морально-етичне, творче та 

культурне виховання особистості через призму 

театрального мистецтва.

Силами робочої групи проекту буде підготовлено ряд 

заходів, спрямованих на створення сприятливих умов 

для розвитку творчого потенціалу та таких 

індивідуальних здібностей особистості, які 

забезпечать їй досягнення життєвого успіху, а саме: 

інтерактивні заходи, вистави тощо.

так
Паніна Яна 

Федорівна

52
ЗМІСТОВНЕ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ 

НА ПОДУСІВЦІ

В приватному секторі в районі Старої Подусівки 

більше 500 дітей потребує  повноцінний дитячий 

майданчик, який би реалізував фізичні та 

інтелектуальні потреби дитини, де через ігри 

відбувався би процес пізнання навколишнього світу.

так
Гривко Сергій 

Дмитрович

53
Все починається з 

відповідальності!

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 та конкурсу 

фотографії. Виставки робіт.

Друк календаря з фотографіями учасників.

так
Діденко Тетяна 

Олександрівна



54

Облаштування спортивного 

майданчика для дошкільнят в 

районі вулиці  Рокосовського

Створити комфортні умови здорового та активного 

дозвілля для дошкільнят  ( забезпечення здорових 

умов перебування на свіжому повітрі, для зміцнення 

їх організму, фізичного розвитку,  розумного 

проведення дозвілля в колективі своїх однолітків).

Облаштувати спортивний майданчик сучасним 

спортивно-ігровим обладнанням, що надасть 

можливість покращити організацію фізкультурно-

оздоровчої роботи в ЗДО №45.

ні Бранд Ірина Яківна

55
Міській історичний клуб «Старий 

Чернігів»

З 2011 р. на базі Інституту історії діє міський клуб 

для школярів, діяльність якого спрямована на 

задоволення пізнавальних потреб учнів, активізацію 

організаційних здібностей та творчого потенціалу 

юних чернігівців. Оснащення клубу новітніми 

технічними засобами дозволить зробити процес 

навчання цікавішим, сприятиме вихованню нового 

покоління свідомої молоді, небайдужої до власної 

історії.

так

Стрілюк Олена 

Борисівна

Ясновська Людмила 

Василівна

Павленко Людмила 

Анатолієвна

56

«ВУЛИК» - ГРУПА ДЕННОГО 

ДОГЛЯДУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА 

МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

Надання соціальної послуги денного догляду для 

дітей з інвалідністю віком від 4 до 35 років. ГО 

«Голос батьків» впровадила цю послугу в 2016 р., 

підтвердила її актуальність і результативність. Її 

надання дає можливість соціальної адаптації та 

реабілітації для дітей та молоді зі складними 

формами інвалідності, а батьки отримують 

можливість соціального перепочинку.

так

Трубенок Олена 

Василівна

Карасьова Любов 

Володимирівна



57

Улаштування дитячого ігрового 

майданчика на мікрорайоні 

"Бобровиця"

Мета проекту - будівництво дитячого ігрового 

майданчика по вулиці Кривоноса на мікрорайоні 

"Бобровиця" серед великої кількості будинків 

частного сектору з метою організації дозвілля дітей 

дошкільного та шкільного віку, розвитку і 

вдосконалення фізичних якостей дітей, прищеплення 

інтересу до здорового способу життя і спорту та 

згуртування громади різних вікових категорій даного 

мікрорайону.

так
Ващенко Татьяна 

Николаевна

58 «Біржа волонтерства м. Чернігів»

Буде створено та забезпечено функціонування «Біржі 

волонтерства» - як он-лайн ресурсу, на якому 

волонтери або організації розміщуватимуть 

інформацію про послуги/роботи та час, які вони 

можуть надати на волонтерських засадах, а інші 

організації, люди або ініціативи,  зможуть 

розміщувати інформацію про потребу в таких 

послугах/роботах.

так

Демиденко Марина 

Володимирівна

Павленко Ірина

Дей Ольга

59
Благоустрій та озеленення двору по 

вул. П’ятницька, 72

«Спочатку ми будуємо міста, потім міста будують 

нас» - саме так казав Черчилль про міське 

середовище, що нас оточує. Даний проект має на меті 

покращити комфорт та естетичність середовища, в 

якому проживають люди, використовуючи 

європейські практики.

Проектом передбачається встановлення лавок, урн, 

озеленення і багато іншого.

так
Караулов Дмитро 

Олександрович



60

«ШКОЛИ ЧЕРНІГОВА – 

ТЕРИТОРІЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ. 

НАВЧАННЯ ПІДЛІТКІВ 

БЕЗКОНФЛІКТНІЙ ПОВЕДІНЦІ»

Проект є продовженням реалізації ініціативною 

групою проекту навчання підлітків безконфліктній 

поведінці, зниження рівня агресивності серед 

школярів і створення виховних умов для підвищення 

толерантності у їх спілкуванні з однолітками. 

Цільовою групою стануть учні 7-9 класів. 	

Основний наголос буде зроблено на роботу з 

підлітками групи ризику шляхом реалізації 

авторських методик, мета яких - навчити школярів 

толерантно взаємодіяти з оточуючими

так

 за умови 

коригування

Лещенко Марина 

Євгеніївна

Кратко Алексей 

Александрович

Виключити 

витрати на оренду 

приміщення з 

кошторису 

проекту

61

Безкоштовний  культурно-освітній 

проект «Мова-література-культура- 

краєзнавство»

Культурно-освітній проект –це відкриті лекції знаних 

фахівців з української мови, літератури, культури, 

краєзнавства, творчі зустрічі з письменниками, 

журналістами,  науковцями, громадськими діячами, 

відкриті дискусії для усіх охочих збагатитися новими 

знаннями, розширити свій кругозір.

так
Зіневич Людмила 

Василівна

62
Інклюзивний центр з навчання та 

працевлаштування

Планується створити інклюзивний центр з навчання 

та працевлаштування молодих людей з обмеженими 

можливостями та вихованців дитячих будинків. Цей 

центр буде сприяти вирішенню проблеми 

працевлаштування найбільш вразливих верств 

населення

так

Шедіна Зінаїда 

Володимирівна

Тепла Валентина

63

Створення зони відпочинку за 

адресою проспект Миру, 40
(подвіря ЗОШ №1)

Створення зони відпочинку для жителів міста, 

висадження зелених насаджень, квітів, встановлення 

паркових лавок, створення додаткового освітлення з 

обов’язковим збереженням існуючих дерев.

так

Сидоренко Юлія 

Миколаївна

Шелест Ольга 

Олександрівна

64
Соціальні послуги догляду вдома 

для осіб прикутих до ліжка

Мета проекту – забезпечити надання якісних послуг 

догляду вдома для осіб, що потребують паліативного 

догляду шляхом запровадження та роботи 

Амбулаторної Мобільної Служби з паліативного 

догляду за важкохворими лежачими особами з 

головним офісом за адресою м. Чернігова вул. 

Полуботка, 70

ні
Федорина Андрій 

Олександрович



65
Сучасний мультиспортивний 

комплекс на території ЗНЗ № 13

На території ЗНЗ № 13 є занедбаний спортивний 

майданчик із футбольним полем (трава, пісок) та 

старими баскетбольними конструкціями (щити). Він 

абсолютно не пристосований для занять 

фізкультурою та спортом. Проте для учнів школи та 

й усього великого мікрорайону навколо ЗНЗ № 13 це 

єдине місце для забезпечення освітнього процесу та 

активного відпочинку.

так
Ващенко Алла 

Василівна

66 Творча платформа "Культурогенез"

Створення Творчої платформи «Культурогенез» – 

молодіжної волонтерської спільноти (15-25 років) на 

базі Канадсько-українського бібліотечного центру 

(район вул. Захисників України), які, через навчання 

та діяльність на базі Платформи, стануть активними 

генераторами культурних ініціатив, що будуть 

реалізовані на базі навчальних закладів та бібліотек 

міста Чернігова.

Автор 

відмовився від 

участі

Баран Іван 

Миронович

67

Центр соціальної та фізичного 

активності для літних людей та 

людей з інвалідністю

Надання соціальних послуг, послуг фізичної 

реабілітації, та організації активного дозвілля для 

реалізації творчого потенціалу літних людей, та  осіб 

з інвалідністю, шляхом створення центру фізичної та 

соціальної реабілітації включно з кімнатою 

психологічного розвантаження, кабінетом з масажу, 

зали для занять ЛФК, творчих майстерень, площадки 

для проведення тренінгів та семінарів.

так
Анісімова Наталія 

Василівна

68
Майбутнє молоді - у 

громадянському суспільстві

Проект є безкоштовним, відкритим для молоді. Має 

на меті сприяти становленню громадянського 

суспільства у м. Чернігові, формуванню у молодих 

людей активної соціальної позиції, залученню до 

прийняття виважених рішень щодо актуальних 

питань життєдіяльності міста. Передбачається 

проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, 

соціологічного дослідження.

так

Олександр Крук

Киселиця Світлана 

Володимирівна

Олексій Колєватов

Ірина Гаценко 

Марія Світенок 



69
Літературно-мистецький фестиваль 

“Чернігівський травневий каламут”

Мета проекту - формування бренду Чернігова як 

малої батьківщини діячів Українського 

національного відродження.

Фестиваль включатиме: Поетичні читання імені 

Павла Тичини; Всеукраїнський фестиваль гуморески 

імені Олекси Стороженка; Всеукраїнський конкурс 

творів сучасного модерного мистецтва імені Михайла 

Жука; зустрічі із сучасними літераторами родом з 

Чернігівщини; Фестиваль старовинної музики.

так
Апанасенко 

Катерина Іванівна

70 «Подорожувати – право кожного!»

Доступ до подорожей осіб з інвалідністю та людей 

старшого (похилого) віку - це новий крок в 

соціальній адаптації та ресоціалізації, який включає в 

себе не тільки пізнавальний процес, а й можливість 

залишатися активними протягом життя.  Подорожі 

стануть для них  потужним засобом реабілітації,  де 

реалізується можливість оздоровлення, спілкування, 

ліквідація певних психологічних бар’єрів.

так
Федорова Світлана 

Віталіївна

71
Благоустрій парковочних зон у 

дворах

Покращення благоустрою міста, створення нової 

інфраструктури, збільшення рівня безпеки від угонів 

автомобілів, шляхом використання не застосованих 

ніде, не задіяних та захаращених ділянок міста. Така 

практика стає ефективною в умовах глобалізації. 

Європейскій досвід показує, що ефективне 

використання парковок дає змогу забезпечити 

естетичний вигляд міста, захищає від угону.

ні
Герасименко Олексій 

Андрійович

72

Центр Військово-патріотичного 

виховання молоді та активного 

відпочинку жителів міста

Центр військово-патріотичного виховання молоді 

для учнів старших класів шкіл Чернігова, студентів 

Чернігівських вузів і ліцеїв, а також всіх жителей 

м.Чернігів, в якому учасниками АТО буде 

проводиться навчання стрілецькій справі і азам 

поводження зі стрілецькою зброєю, правилам 

поведінки при виявленні вибухонебезпечних 

предметів і основам надання першої медичної 

допомоги в польових умовах.

так
Мезенцев Олександр 

Іванович



73
"Парк європейського періоду - 2 " 

(друга черга)

Продовження облаштування парку у мікрорайоні 

Шерстянка: облаштування території та встановлення 

обладнання спортивного майданчика, тренажерного 

комплексу, ігрових майданчиків, лабіринту, тощо.

так

 за умови 

коригування

Білогура Василь 

Олексійович

Доопрацювати 

бюджет проекту

74

Благоустрій прибудинкової 

території по вул.Родимцева, 6; 

Мстиславська, 3; Шевченка, 19.

Будівництво під'їзду для сміттєвозів до місця збору 

сміття у дворі по вул. Родимцева, 6.

Будівництво місця для паркування автотранспорту по 

вул.Родимцева, 6 (біля місця для збору сміття).

Будівництво місця для паркування автотранспорту по 

вул. Мстиславська, 3.

Ремонт тротуару у дворі будинку 19 по вул. 

Шевченка.

так
Крошка Віктор 

Олексійович

Доопрацювати 

проект з 

управлінням 

архітектури та 

містобудування 

ЧМР

75

«Зелена варта»: залучення 

громадян для здійснення 

екологічного контролю, 

моніторингу довкілля

«Зелена варта»: побудова ефективної моделі 

взаємодії громадян (місцевих жителів) з органами 

(службами) владних повноважень для здійснення 

екологічного контролю та моніторингу довкілля в 

Чернігові з використанням геоінформаційних 

технологій. Об’єднання небайдужих до екологічних 

проблем жителів Чернігова міста (ГО), 

Муніципальної варти, проекту «Відкрите місто», 

Колл-центру ЧМР, Держекоінспекції.

ні

Родимченко 

В'ячеслав 

Володимирович

76
Пам’ятна рельєфна дошка гетьману-

меценату Івану Мазепі.

Інформаційна рельєфна бронзова дошка гетьману-

меценату Івану Мазепі. Відновлення національної 

свідомості засобами монументальної скульптури. 

Повнопластичний скульптурний портрет вписаний у 

коло. Коло створене як церковний оклад, у якому 

експоновані абрисом церкви, які зафундував власним 

коштом Іван Мазепа. Завдяки йому було поширився 

стиль українського бароко.

так
Єршова Валентина 

Пилипівна



77

Центр навчання навичкам надання 

медичної допомоги в 

екстремальних ситуаціях

Центр навчання навичкам надання медичної 

допомоги в екстремальних ситуаціях для мешканців 

м. Чернігів, в якому інструктора зможуть навчити 

жителів міста основам надання першої медичної само 

та взаємо допомоги.

так

Коваленко Олеся 

вячеславовна

Савчак

Тетяна

Валентинівна

78
СТЕРИЛІЗАЦІЯ 

БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН

Проектом СТЕРИЛІЗАЦІЯ 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 2019 році ми плануємо стерилізувати 1160 ( одну 

тисячу сто шістдесят безпритульних тварин).

так
Лучкіна Інна 

Леонідівна

79
Національно-патріотичний, 

наметовий табір Північний Корпус

Табір проводитиметься в три зміни. Одна зміна 

складає 12 днів. Діти та молодь матимуть змогу 

пройти вишкільно-оздоровчу програму наметового 

життя, пожити на природі без гаджетів, навчитись 

туризму, виживанню в лісі, покращать фізичну 

форму та інтелектуальні навички, всесторонньо 

корисно проведуть час.

так

Гомбалевська 

Анастасія Андріївна

Горшкова Анастасія 

Вікторівна

80

Мобільний пункт харчування 

бездомних та малозабезпечених 

осіб м.Чернігова

Мікроавтобус сім днів на тиждень в холодну пору 

року, а саме  в осінньо-зимовий період виїжджає до 

району біля 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.

так
Кошарний Андрій 

Сергійович

81
Відкрита студія психологічної 

самодопомоги «Пізнаємо себе»

Проект є безкоштовним, доступним для якомога 

більшої кількості мешканців міста, має на меті 

сприяти становленню психологічного суспільства у 

місті Чернігові. Передбачається втілення 

гуманістичних принципів спілкування в реаліях 

сучасного українського соціуму...

так

Вауліна Юлія 

Миколаївна

Подорога Тетяна 

Віталіївна



82

Шкільний тир - крок до 

розширення військово-спортивної 

інфраструктури мікрорайону міста

Необхідність забезпечення жителів міста та району 

можливістю вільного доступу до якісних спортивних 

споруд, зокрема, стрілецького тиру ліцею №15, для 

занять фізичною культурою та спортом. У цьому 

напрямку в місті є певні досягнення, але потрібно 

зробити набагато більше, щоб досягти якісного 

прориву в розвитку спортивної інфраструктури.

ні
Іванова Людмила 

Григорівна

83
Програма самозахисту населення 

„Сильний Чернігів”

Програма самозахисту населення „Сильний Чернігів” 

– соціальний проект направлений на розвиток 

самозахисту, здорового способу життя та 

спортивного вдосконалення чернігівців.

так
Воронін Максим 

Сергійович

84

Фестиваль активних школярів, 

студентів та педагогів "Лідер - 

Fest" та друк журну "Лідери 

Чернігова"

Проведення дводенного фестивалю конкурсу та 

нагородження школярів та студентів (10 – 25 років) 

за активну участь у культурному, науковому, 

суспільному та соціальному житті школи, 

навчального закладу, міста. Визначення кращих 

серед номінантів, урочисте нагородження. Також 

додаткові номінації  для педагогів новаторів 

«Вчитель року» та «Викладач року». Випуск журналу 

про результати Фестивалю.

так

Ірина Дейнеко 

Скиба Олександра 

Леонідівна

85

Мобільний пункт харчування 

бездомних та малозабезпечених 

осіб м.Чернігова

Мікроавтобус сім днів на тиждень в холодну пору 

року, а саме  в осінньо-зимовий період виїжджає до 

району біля 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.

ВІДХИЛЕНО, 

дублює № 80

Кошарний Андрій 

Сергійович
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ВелоЧернігів – подорожуй 

доступно

Суть проекту - створення та поступове збільшення 

мережі соціальних велопрокатів для представників 

громади та гостей міста.

Мета проекту – створення можливостей для 

велоподорожей, в тому числі між туристичними 

локаціями міста, та популяризація велоспорту в м. 

Чернігові; розвиток велоруху в Україні; формування 

свідомого способу мислення з бережливим 

відношенням до навколишнього середовища.

так

Апанасенко 

Катерина

Івженко Альона 

Колодій Інна 

Миколаївна

Шестак Лілія

87
Навчально  -  пізнавальний центр 

«Джерело надії»

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.

так

Вінниченко Марія 

Миколаївна

Пазич  Ніна 

Олександрівна

88 «Футбол з татами»

Соціальний проект, основною метою, якого є - 

збільшення взаєморозуміння батьків з дітьми шляхом 

організації спільного, змістовного дозвілля

так
Діченков Іван 

Романович

89
Безпечний пішохідний перехід 

через вул. Кільцева

Облаштування двох пішохідних переходів з 

використанням світлової техніки та інших засобів 

підвищення безпеки пішоходів

так

 за умови 

коригування

Палькова-

Свірчевська Ольга 

Сергіївна

Доопрацювати 

бюджет проету з 

управлінням 

житлово-

комунального 

господарства ЧМР
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Естетично-освітній проект 

«Культурна освіта громадян 

історично-туристичного міста 

Чернігів»

Створення студії дизайну та художньої естетики як 

осередку культурно-естетичної освіти мешканців 

міста Чернігова. Проект має на меті проведення 

лекцій з історії та культури міста Чернігова, 

зустрічей з видатними митцями, проведення майстер-

класів з батику, вітражу, декупажу, валяння, 

комп’ютерного дизайну, виготовлення сувенірної 

продукції з символікою Чернігова з різних видів 

матеріалів.

ВІДХИЛЕНО, 

дублює № 91

Савчук Анжеліка 

Миколаївна

91

Естетично-освітній проект 

«Культурна освіта громадян 

історично-туристичного міста 

Чернігів»

Створення студії дизайну та художньої естетики як 

осередку культурно-естетичної освіти мешканців 

міста Чернігова. Проект має на меті проведення 

лекцій з історії та культури міста Чернігова, 

зустрічей з видатними митцями, проведення майстер-

класів з батику, вітражу, декупажу, валяння, 

комп’ютерного дизайну, виготовлення сувенірної 

продукції з символікою Чернігова з різних видів 

матеріалів.

Автор 

відмовився від 

участі

Савчук Анжеліка 

Миколаївна

Світлана Бондаренко

Олександр 

Джемесюк

92
Курс молодого лідера «Вміння бути 

успішним»

Проект представляє собою комплексну тренінгові 

програму для шкільних активістів по формуванню 

лідерських якостей, в рамках якої близько 60-ти 

молодих лідерів зможуть пройти цикл тематичних 

тренінгів. Кожен тренінг присвячений окремим 

темам, таким як економічна грамотність, навички 

ефективної комунікації, постановка цілей, 

відповідальність за власне здоров’я тощо.

так
Ярошенко Татьяна 

Александровна

93 "Відпочиваємо разом!"

Реконструкція та відновлення занедбаного парку: 

улаштування пішохідних доріжок з бруківки, 

встановлення енергозберігаючих світлодіодних 

світильників, встановлення лавок для відпочинку, 

урн для сміття та висадка зелених насаджень.

так
Осіковська Наталія 

Сергіївна
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Креативний громадський простір з 

вбудованими сонячними панелями 

для підзарядки гаджетів

Створення умов для відпочинку та дозвілля 

мешканців та гостей міста, встановлення лавочок з 

вбудованими сонячними панелями для підзарядки 

гаджетів

так

 за умови 

коригування

Галимська (Стось) 

Вікторія 

Олександрівна

Хольченкова Наталія 

Миколаївна

Доопрацювати 

бюджет проекту 

відповідно до 

зауважень 

управління 

житлово-

комунального 

господарства ЧМР

95 АРТтериторія

Ідея проекту створити унікальну територію творчого 

самовираження. Місце в якому можна ділитися 

своїми творчими ідеями, доробками. Створення 

позитивного творчого місця, де сама атмосфера буде 

надихати людей на нові творчі експерименти.  

Внутрішній дворик Міського палацу культури 

облаштувати як вільний простір для митців.

так
Бичук Микола

Качановський Іван

96

Освітня програма з вальдорфської 

педагогіки для студентів, педагогів 

та батьків м. Чернігів

Навчальна програма з вальдорфської педагогіки в 

форматі семінарів та тренінгів протягом року з 

періодичністю 2 рази на місяць для студентів, 

педагогів і батьків.

так

 за умови 

коригування

Ішханашвіллі Тетяна 

Володимирівна

Нестеренко Олена 

Анатоліївна

Меняйло Олена 

Миколаївна

Виключити з 

бюджету проекту 

витрати на оренду 

приміщення

97 Захисти свою родину

Даний проект буде спрямований на впровадження 

ефективної моделі психосоціальної реадаптації 

(відновлення пристосованості  людини до 

конкретних умов праці і побуту) та ресоціалізації 

(пристосування людини до життя у «новому» 

суспільстві) в практику роботи громадських 

організацій, що опікуються ветеранами та 

військовослужбовцями - учасниками АТО та членами 

їх родин, зокрема членів Ради АТО.

так
Бойко Тетяна 

Олексіївна
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Художній фільм про Чернігів - "13-

та гармата".

Художній короткометражний фільм, що є сучасною 

інтерпретацією відомої легенди про тринадцят 

гармату на Чернігвькому Валу. Це романтична історія 

не залишить байдужим всіх, хто закоханий у древне 

місто і зацікавить тих, хто ніколи щє не тут не був. 

Перший в 21-му сторіччі художній фільм про 

сучасний Чернігів. За сценарієм чернігівського 

автора, знятий чернігівським режисером, з 

чернігвскими акторми.

так
Козлов Денис 

Валерійович

99
Облаштування  ігрових та 

спортивних майданчиків ДНЗ №17

Облаштування ігрових та спортивних майданчиків 

ДНЗ №17 шляхом заміни старих зношених та 

небезпечних для здоров'я дітей конструкцій і 

покриття на нове та сучасне обладнання, а також 

гумову та тротуарну плитку

ні

Ткаченко Світлана 

Петрівна

Харченко Юлия

Косенко Марина 

валентинівна

100 Від війни — до миру

„Від війни — до миру” —  проект, який має 

допомогти воїнам АТО та їх сім’ям,  супільству, 

котре частково  відокремило своє мирне життя від 

подій на сході. Теленариси про всіх загиблих в АТО 

мешканців Чернігова, про подвиг Героїв, які 

повернулися до рідного міста, про шлях адаптації до 

мирного середовища. Цикл телеконсультацій.

так
Капустян Ольга 

Іванівна

101
Громадський Автопатруль 

Чернігова

Створення мобільної громадської приймальні з 

надання безоплатних правових послуг жертвам 

порушень прав людини /мешканцям м.Чернігова/ 

шляхом виїздів мобільної приймальні на місце події 

та висвітлення події в соціальних мережах за для 

правового розвитку громадян.

ні
Панченко Віталій 

Валерійович
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ПУНШ - Перезавантаження: 

Учитель Нової Школи

ПУНШ - Перезавантаження: Учитель Нової Школи - 

проект реальних освітніх змін Чернігова, 

ініційований громадою освітян «знизу».

ПУНШ – це проект підтримки спільноти інноваторів, 

об’єднання громади освітян, науковців, вчителів, 

майбутніх учителів (активних студентів) на 

креативній платформі розвитку інновацій. ПУНШ - 

справжнє, а не формальне підвищення рівня 

кваліфікаціїї, експертності, комунікаціі

так

Ковальчук Маріна 

Валеріївна

Кисіль Наталія

Воєділова Олена

103
Благоустрій двору по вулиці 

Толстого

З метою естетичної сторони розвитку міста, 

пропонується проект «Благоустрою двору по вулиці 

Толстого". На три будинка по вулиці Толстого №102, 

104, 106 - один дитячий майданчик по якому їздять 

автомобілі і паркують транспорт мешканці 

прилеглих будинків. Основною метою проекту є 

забезпечення батькам безпечного місця для 

відпочинку дітей комфортне та цікаве дозвілля для 

дітей різного віку.

так
Поснева Наталія 

Петрівна

104

Встановлення на зупинках міста 

Чернігова стендів із графіком руху 

та схемами маршрутів.

Головна мета проекту – забезпечити та покращити 

комфорт мешканців та гостей міста Чернігова під час 

користування громадським транспортом (тролейбуси, 

автобуси, маршрутні таксі), а також сприяти 

туристичній привабливості міста. В рамках проекту 

передбачається встановлення на зупинках 

громадського транспорту спеціальних конструкцій із 

зазначенням маршрутів транспорту та графіку руху, 

схем.

так Романова Тетяна
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Заходи для внесення історико-

культурних пам’яток Чернігова до 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

для формування громадської думки про нагальну 

необхідність внесення до переліку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО історико-культурних пам`яток 

міста Чернігова для їх збереження та охорони, 

визначення та популяризація назви відповідної 

номінації, забезпечення можливості розробки 

якісного номінаційного досьє.

так

 за умови 

коригування

Ягодовський 

Констянтин Ігорович

Величко Віктор 

Миколайович

Лепявко Сергій 

Анатолійович

Доопрацювати 

бюджет проекту. 

Заповнити його 

відповідно до 

вимог пункту 8 

Бланку-заявки.


