
Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

1
Красиве довкілля – 

здорова нація!
(ЗОШ №7)

Реконструкція шкільного подвір’я, яке є 

прохідною територією між проспектом 

Перемоги та вулицею Івана Кочерги, з 

заміною зруйнованого асфальтного 

покриття на тротуарну плитку, 

реконструкція клумб, встановлення лавочок 

для відпочинку та сміттєвих урн.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 492 800 великий
Колотило Наталія 

Радіонівна

Управління освіти ЧМР

Неправельне формулювання в п.1 складових завдань "Виконання ПДК".

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

Змінити формулювання в п.1 

складових завдань на «Розробка 

ПКД та експертиза».

ТАК

2

Освітлення пам'ятника-

шануємо пам'ять 

загиблих у війні

Пропоную освітлення пам'ятника загиблим 

у війні, який розташований на перетині 

вулиці Івана Мазепи та проспекту 

Перемоги.

Благоустрій 76 000 малий
Синявський 

Дмитро Вікторович

Управління ЖКГ ЧМР

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива
Позитивна ТАК

3

Благоустрій території 

міського пологового 

будинку

Реконструкція зони відпочинку та 

влаштування паркінгу на прибудинковій 

території міського пологового будинку.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 497 353 великий

Вінницький 

Володимир 

Вікторович

Управління охорони здоров'я ЧМР

Без зауважень

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

4
Фестиваль 

сноубордистів

Восени ми зможемо провести зимове 

екстримальне красиве шоу, запросити 

гостей з інших країн, а також з інших міст.

Таких івентів мало в світі, і до нас багато 

приїдуть подивитися.

Спорт та туризм 1 500 000 великий
Гулін Віталій 

Валентинович

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

абсолютно незрозуміло, що передбачається за проектом. Описова частина відсутня, 

окрім незрозумілого відео з іншого фестивалю. Обґрунтування витрат відсутнє, 

відсутня будь-яка деталізація, кошторис незрозумілий і неінформативний, 

незрозуміло, де, на якій локації, коли буде відбуватися вказаний фест, хто і скільки 

буде брати участь, для чого потрібні витрати

Фінансове управління ЧМР

Відсутня деталізація витрат, але реалізація можлива

Негативна

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

за умови 

доопрацювання 

кошторису 

проєкту

5 Змагання екстрималiв

Для прогресуючих райдерiв ми проведемо 

дуже цікаві змагання в дисциплінах 

самокати, велосипеди типу БМХ, 

скейтбординг, Лонгбординг, сноубординг.

Спорт та туризм 300 000 малий
Гуліна Юлія 

Геннадіївна

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Кошторис не деталізований і невідомо взагалі, навіщо витрати, коли немає опису 

проєкту, статті витрат абстрактні і незрозумілі. Навіть прочитати дещо неможливо. 

Знову -  хто такі райдери і чому їх треба селити, навіщо така сума призів, якщо є 

норми і т.д. Кошторис неприйнятний

Фінансове управління ЧМР

Відсутня деталізація витрат, але реалізація можлива

Негативна

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

за умови 

доопрацювання 

кошторису 

проєкту

6

Спортивний майданчик 

для мешканців району 

Ремзавод

Встановлення спортивного майданчика на 

Ремзаводі по вулиці О. Кошового 35 для 

фізичного розвитку підлітків та дітей 

старшого віку

Благоустрій 290 200 малий

Сергеєнко 

Володимир 

Олександрович

Кушнір Людмила 

Вікторівна

Управління ЖКГ ЧМР

Ціни на обладнання та матеріали у поточному році збільшилися на 25-35% у 

порівнянні з 2020 роком.

Крім того, при реалізації проекту у 2022 році, враховуючи інфляційні процеси, 

необхідно передбачити можливе зростання цін орієнтовно на 25%.

При перерахунку кошторисів та приведення вартості проекту у відповідність, проект 

належатиме до категорії «великих проектів».

В іншому випадку, з метою залишення даного проекту в статусі «Малих», авторам 

необхідно переглянути складові проекту та сформувати їх з урахуванням цін 

обладнання та матеріалів, що актуальні у поточному році.

Управління земельних ресурсів ЧМР

Право на земельну ділянку по вул. О. Кошового, 35, за підприємством, установою 

чи організацією, яка здійснює управління будинком не зареєстровано, інформація в 

Державному земельному кадастрі, щодо розмірів та конфігурації зазначеної вище 

земельної ділянки відсутня.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

ТАК

Аналіз проєктів бюджету участі 2021 року



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

7
Спортивний майданчик 

замість смітника

Даний проєкт передбачає встановлення 

спортивного майданчика та облаштування 

прибудинкової території на подвір’ї 

будинків по вул.Рокосовського,14, 14А, 

14Б, 14В та  по вул.Всіхсвятській,2.

Благоустрій 295 000 малий
Вершок Галина 

Володимирівна

Управління ЖКГ ЧМР

Ціни на обладнання та матеріали, зазначені у проекті, нижчі на 25-35 %                          

за ринкову ціну, що діє у поточному році.

Крім того, при реалізації проекту у 2022 році, враховуючи інфляційні процеси, 

необхідно передбачити можливе зростання цін орієнтовно на 25%.

При перерахунку кошторисів та приведення вартості проекту у відповідність, проект 

належатиме до категорії «великих проектів».

В іншому випадку, з метою залишення даного проекту в статусі «Малих», авторам 

необхідно переглянути складові проекту та сформувати їх з урахуванням цін 

обладнання та матеріалів, що актуальні у поточному році.

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельна ділянка по вул. Всіхсвятській, 2, перебуває в постійному користуванні 

об"єднання житлово-будівельних кооперативів м. Чернігова, земельна ділянка по      

вул. Рокоссовського, 14, перебуває в постійному користуванні КП "ЖЕК-10" 

Чернігівської міської ради. 

Право на земельні ділянки по вул. Рокоссовського, 14-а, 14-б, 14-в за 

підприємством, установою чи організацією, яка здійснює управління будинками не 

зареєстровано, інформація в Державному земельному кадастрі, щодо розмірів та 

конфігурації зазначених вище земельних ділянок відсутня.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

ТАК

8
Спортивна молодь – 

успішне майбутнє!

Соціальний проект, направлений на 

зміцнення здоров’я та занять спортом для  

дітей та молоді, а також для незахищених 

верств населення Чернігова шляхом занять 

важкою атлетикою і боксом

Спорт та туризм 299 857 малий
Бондаренко Валерій 

Олексійович

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Місце реалізації проєкту – стадіон ім.. Гагаріна є власністю держави, закупівля 

обладнання у такому випадку неможлива

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна

Позитивна
Змінити місце реалізації ТАК

9

Відкритий сучасний 

простір для розвитку 

дітей та молоді
(Клуби за місцем 

проживання)

Осучаснення просторів для розвитку дітей 

та молоді, що мають безпечне, зручне у 

розташуванні, відкрите для дітей та молоді 

приміщення, де школярі, студенти, будь-яка 

молода людина може провести змістовно та 

з користю свій вільний час, розвиватись, 

самореалізовуватись та долучитись до 

соціальних ініціатив у місті, заходів 

громадянської освіти, волонтерства.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

299 750 малий
сахно юлія 

вячеславівна

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна
ТАК

10

Легка атлетика для 

кожної дитини - від 

початківця до олімпійця

Благоустрій, створення та облаштування 

легкоатлетичного комплексу на 

прибудинковій території з метою утворення 

додаткових сучасних та безпечних зон для 

активного відпочинку, та дозвілля 

мешканців мікрорайону, учнів ЗОШ № 30, 

а також всіх бажаючих.

Благоустрій 1 500 000 великий
Середа Олександр 

Анатолійович

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельна ділянка запроектована для реалізації проекту належить до земель 

комунальної власності.

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

11

Спортивний простір 

активного відпочинку 

для жителів мікрорайону 

Подусівка
(ЗОШ № 21)

Удосконалення спортивного простору для 

активного відпочинку, який включає 

огородження баскетбольного майданчика, 

реконструкцією бігової доріжки з 

резиновим покриттям та встановлення 

спортивного обладнання по периметру, з 

метою благоустрою спортивного стадіону 

та приведення його до більш естетичного 

вигляду, а також з метою популяризації 

здорового способу життя мешканців 

Чернігова.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 477 700 великий
Вальчук Тетяна 

Андріївна

Управління освіти ЧМР

Без зауважень

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

12
Телепроєкт «Необмежені 

можливості»

Телепроєкт «Необмежені можливості» 

покликаний надихати людей, рідні, чи 

близькі яких, або ж вони самі опинилися у 

складних життєвих обставинах, мають 

проблеми зі здоров’ям або певні 

порушення.

Ми розкажемо особисті історії чернігівців, 

які не зневірилися, не опустили рук, а 

змогли знайтити у собі сили досягти 

бажаного, стати щасливими і успішними, 

не зважаючи ні на які перепони.

Культура та мистецтво 220 000 малий
Левочко Наталія 

Олександрівна

Управління культури та туризму ЧМР

Необхідно внести корективи в бюджетну частину

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

1.Видокремити по сценарію: -

зйомка програмного продукту 

- вартість однієї програми чи 

вартість оренди одної одиниці 

техніки , якщо програми, то 

2400*10 =24000

2.чи буде виготовлення анонсів?

3.управління не може здійснювати 

закупівлю пального (послуги спец 

перевезення чи таксі)

ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 
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13

«Благоустрій зеленої 

зони на розі вул. 

Молодіжної та 

проспекту Перемоги. 

Сквер «Добробут»».

Даний мікрорайон є густонаселеним, проте 

навколо відсутній будь-який сквер чи парк 

для відпочинку. Саме тому ініціативна 

група розробила даний проєкт 

реконструкції вільної від забудови зеленої 

зони відпочинку для всіх гостей та 

мешканців міста.

Благоустрій 1 465 000 великий
Кирієнко Сергій 

Владиславович

Управління ЖКГ ЧМР

Орієнтовна вартість реалізації проекту, з урахуванням актуальних цін складає 8 040 

000,0 грн. у поточному році, що перевищує запропонований у проекті обсяг 

фінансування.

Авторам проекту необхідно переглянути його складові та сформувати їх в межах 

фінансування, передбаченого для «великих» проектів з урахуванням цін обладнання 

та матеріалів, що актуальні у поточному році.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Частина земельної ділянки по пр. Перемоги, 187, перебуває в постійному 

користуванні підприємства "Укрмедінвальпром" Чернігівської міської громадської 

організації інвалідів "Благочин 2000".

Також на частину земельної ділянки пр. Перемоги, 187, комунальному підприємству 

"Деснянське" Чернігівської міської ради надано дозвіл на розробку документації із 

землеустрою для обслуговування багатоквартирного будинку з подальшим 

наданням ділянки в постійне користування.

Враховуючи наведене вище повідомляємо, що реалізація даного проекту можлива на 

землях комунальної власності, за виключенням земельної ділянки, яка перебуває 

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна ТАК

14 Безпечна школа

Під час перебування дитини в навчальному 

закладі відповідальність за її життя та 

здоров’я несуть вчителі та персонал шкіл. 

Ми хочемо забезпечити хоча б половину 

штатного складу навчальних закладів 

знаннями та практичними навичками з 

надання домедичної допомоги дітям та 

дорослим (з медичної точки зору підліткам 

надається допомога так само, як і 

дорослим).

Освіта 1 039 031 великий

Стародуб 

Олександра 

Олегівна

Управління освіти ЧМР

1) Відсутні документи, що підтверджують фаховість тренерів, які проводитимуть 

навчання.

2) Відсутнє підтвердження домовленостей із закладами освіти про готовність до 

співпраці.

3) Відсутні посібники, друк яких передбачається у рамках реалізації проєкту.

4) Арифметична помилка при визначенні суми та нумерації.

5) Нераціональне використання бюджетних коштів на закупівлю ЗІЗ (всі працівники 

закладів освіти мають свої власні).

6) Дублювання закупівлі ЗІЗ у пунктах 3 і 4.2 складових завдань.

7) Не конкретизовані закупівлі для організації кавабрейку (п. 7 складових завдань.

8) Нераціональне використання бюджетних коштів на оренду проектора, екрана, 

аудіосистеми та карематів, які є в наявності в усіх закладах освіти, де планується 

проведення тренінгів.

    У 2021 році вже реалізовано проєкт №8 «Школа домедичної допомоги», у рамках 

якого проведено 200 тренегів, бюджет склав 142950 грн. При цьому було закуплено 

спеціальне обладнання з домедичної допомоги для подальшого використання у 

закладах освіти міста. Авторами цьогорічного подібного проєкту пропонується 

проведення 73 тренегів на суму, що у 8 раз перевищує цьогорічну та не передбачає 

поповнення матеріальної бази закладів, на базі яких буде реалізовано проєкт.

Реалізацію проєкту вважаємо недоцільним через нераціональне використання 

бюджетних коштів.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але з правильним підрахунком складових завдань, які в сумі 

дають більший результат, аніж в стрічці "РАЗОМ"

Негативна

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

за умови 

доопрацювання 

кошторису 

проєкту

15

«З любов’ю дітям».  

Дитячий майданчик на 

вулиці Козацька

Облаштування дитячого ігрового 

майданчика для активного та цікавого 

дозвілля дітей вул. Козацька

Благоустрій 300 000 малий
Ніценко Людмила 

Анатоліївна

Управління ЖКГ ЧМР

Ціни на обладнання та матеріали, зазначені у проекті, нижчі на 25-35 % за ринкову 

ціну, що діє у поточному році.

Крім того, при реалізації проекту у 2022 році, враховуючи інфляційні процеси, 

необхідно передбачити можливе зростання цін орієнтовно на 25%.

При перерахунку кошторисів та приведення вартості проекту у відповідність, проект 

належатиме до категорії «великих проектів».

В іншому випадку, з метою залишення даного проекту в статусі «Малих», авторам 

необхідно переглянути складові проекту та сформувати їх з урахуванням цін 

обладнання та матеріалів, що актуальні у поточному році.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельна ділянка передбачена для реалізації проекту знаходиться в межах 

прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків № 40 та № 42 по вул. 

Козацькій, право на зазначені вище земельні ділянки за підприємством, установою 

чи організацією, яка здійснює управління будинками не зареєстровано, інформація в 

Державному земельному кадастрі, щодо розмірів та конфігурації зазначених вище 

земельних ділянок відсутня.

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

16
Багатофункціональний 

спортивний майданчик
(ЗОШ № 35)

Проєкт передбачає розміщення на території 

школи сучасного багатофункціонального 

спортивного майданчика (баскетбол, 

волейбол, великий теніс, футбол), для 

популяризації активного відпочинку 

учасників освітнього процесу, розвиток 

культурної інфраструктури мікрорайону 

Масани та міста Чернігова.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 500 000 великий

Євглевський 

Олександр 

Васильович

Управління освіти ЧМР

Будівництво огорожі порушує принцип загальнодоступності до об’єкту

Управління капітального будівництва ЧМР

Вартість будівництва такого об'єкту коштуватиме значно більше за 1,5 млн. грн

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але з правильним підрахунком складових завдань, які в сумі 

дають менший результат, аніж в стрічці "РАЗОМ"

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна із 

зауваженням

НІ

Вартість 

будівництва 

перевищує 

граничну вартість 

проєкту

17

"ВУЛИК" - групи 

денного догляду за 

дітьми та молоддю з 

інвалідністю

В 2016 р. ГО «Голос батьків» впровадила 

послугу денного догляду для дітей з 

інвалідністю віком від 4 до 18 років, які не 

відвідують навчальні заклади, та молоді 

віком до 35 років. Послуга дає можливість 

соціальної адаптації та реабілітаціїдля дітей 

та молоді зі складними формами 

інвалідності, загального покращення 

емоційної атмосфери в родині та 

покращення економічної незалежності.

Соціальний захист 1 499 000 великий

Дей Ольга 

Олександрівна

Карасьова Любов 

Володимирівна

Смолянич Марія 

Олександрівна

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива. Необхідно правильно порахувати складове завдання № 4 

розділу 8. 

Департамент соціальної політики ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна
ТАК

18
Електронний застосунок 

«Чернігів у долоні»

Створення програмного застосунку для 

телефону/планшету, який би звів в єдину 

базу життєвонеобхідну інформацію для 

містян та став би однією з систем 

екстренного оповіщення. Також інтерфейс 

«гостя» для даного застосунку має містити 

всю необхідну інформацію для Гостя-

туриста, що відвідує місто.

Телекомунікації, зв’язок та 

інформаційні технології
400 000 великий

Палькова-

Свірчевська Ольга 

Сергіївна

Управління культури та туризму ЧМР

Не деталізовано проєкт

Управління ЖКГ ЧМР

Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку ЧМР

Не розкрито складові кошторису та нема обгрунтування суми

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

Узгоджено

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

Розписати усі технічні складові 

проєкту

Проєкт є доцільним за умови 

доопрацювання кошторису

ТАК

19

Діти заслуговують 

найкращого майданчика 

для розвитку та спорту

Перенесення смітника з дитячого 

майданчику. Створення ігрової зони для 

дітей та спортивної зони для підлітків. 

Покращення екологічної ситуації у місті 

шляхом започаткування сортування сміття 

у Новозаводському районі міста.

Благоустрій 435 000 великий
Колесніков Віктор 

Анатолійович

Управління ЖКГ ЧМР

Відсутня можливість визначити вартість покриття (гумового та газону) у зв’язку з не 

наданням інформації щодо площ території. 

Ціни на обладнання та матеріали, зазначені у проекті, нижчі на 35 % за ринкову 

ціну, що діє у поточному році.

Крім того, при реалізації проекту у 2022 році, враховуючи інфляційні процеси, 

необхідно передбачити можливе зростання цін орієнтовно на 25%.

На теперішній час у місті діє система поводження з ТПВ із використанням 

напівзаглиблених сміттєвих контейнерів. Тому пропонується облаштувати 2 

контейнерних майданчика з 5 од. напівзаглиблених контейнерів з урахуванням 

кількості проживаючих у навколишніх будинках.

Крім того необхідно отримати погодження мешканців навколишніх будинків                       

на облаштування контейнерного майданчика біля дитячого та спортивного 

майданчиків.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація немолжлива за даною адресою, у іншому місці - можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельна ділянка площею 1,2976 га по вул. Жабинського, 2-а перебуває в 

постійному користуванні Прокуратури Чернігівської області, для будівництва 

житлово-адміністративного комплексу. 

Позитивна із 

зауваженням

Негативна

Негативна

20

Комплексні послуги 

денного догляду, 

театральної студії та 

творчої зайнятості 

людей з інвалідністю

Проект передбачає  надання послуг денного 

догляду (молоді з інвалідністю тяжкої 

категорії захворювання), інклюзивної 

театральної студії, зайнятість в інклюзивній 

творчій майстерні для людей з інвалідністю 

та  незахищених верств населення. Проект 

надає   шанс людям з інвалідністю  вийти з 

домашньої ізоляції і мати можливість 

спілкування,  розвитку життєвих навичок, 

розкриття творчих здібностей.

Соціальний захист 1 500 000 великий
Лозбень Надія 

Миколаївна

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Департамент соціальної політики ЧМР

Без зауважень

Позитинва

Позитивна
ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

21
Спортивний майданчик 

по вул. 1го Травня 191в

Спортивний майданчик буде розміщений 

по вул. 1го Травня 191в, на території 

мікрорайону будинків 193, 191, 191а, 191б, 

191в. На спортивному майданчику буде 

розміщено різноманітні тренажери та 

комплекс для воркауту.

Благоустрій 1 404 625 великий
Ребенок Віталій 

Миколайович

Управління ЖКГ ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельна ділянка запроектована для реалізації проекту належить до земель 

комунальної власності.

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

22
Парк "Шерстянка - мій 

рідний дім!"

Зважаючи на існуючий стан парку між 

житловими будинками, які знаходяться за 

адресою вул.Текстильників, 39, 41 та 43, а 

також поряд з двома загальноосвітніми 

школами №14 та №34, дитячім садочком 

№5 та міською лікарнею №4, пропонується 

привести його у належний стан для 

створення комфортних умов для жителів 

міста різних категорій

Благоустрій 1 480 000 великий
Ганноха Вероніка 

Володимирівна

Управління ЖКГ ЧМР

Орієнтовна вартість реалізації проекту, з урахуванням актуальних цін складає 4 556 

000,0 грн. у поточному році, що перевищує запропонований у проекті обсяг 

фінансування.

Авторам проекту необхідно переглянути його складові та сформувати їх в межах 

фінансування, передбаченого для «великих» проектів з урахуванням цін обладнання 

та матеріалів, що актуальні у поточному році.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але з правильним підрахунком складових завдань, які в сумі 

дають інший результат, аніж в стрічці "РАЗОМ"

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна із 

зауваженням

23
Місто щасливих дітей

(ЗОШ № 20)

Облаштування спортивно-ігрового 

майданчика для дітей різного віку, з метою 

забезпечення здорового, комфортного та 

активного дозвілля.

Благоустрій 1 042 000 великий

Малець Наталія 

Іванівна

Ончукова 

Валентина 

Михайлівна

Миколаєнко 

Марина Сергіївна

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Управління освіти ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельна ділянка по вул. Коцюбинського, 8, перебуває в постійному користуванні 

управління освіти Чернігівської міської ради.

Позитивна

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

24

Доступне навчання їзді 

на велосипеді та заняття 

велосипедним спортом 

кожній дитині
(ДЮСШ "Україна" ЧМР)

Безоплатне навчання їзді на велосипеді 

дітей міста та оволодінню навиками 

безпечної їзди з дотриманням правил 

дорожнього руху, проведення занять з 

велосипедного спорту. Проект передбачає 

придбання 100 велосипедів, 20 

велотренажерів, що дасть змогу масово 

освоїти жителям міста навики безпечної 

їзди на велосипедах і 

самовдосконалюватись через заняття 

велосипедним спортом.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 500 000 великий

Мартинов Юрій 

Васильович

Аксюта Микола 

Дмитрович

Анісовець Сергій 

Васильович

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна
ТАК

25

Креативний хаб 

«Зачарована Десна»: 

«Стрімінгова 

платформа».

Встановлення світлодіодного екрану з 

метою створення стрімінгової 

інформаційної платформи для трансляції 

культурно-мистецьких подій шляхом 

модернізації Малої міської сцени. 

Трансляція подій онлайн в центрі міста за 

допомогою LED екрану є оптимальним 

рішенням по залученню більшої кількості 

споживачів культурних продуктів, 

особливо за погіршення погодних умов чи 

Культура та мистецтво 1 499 192 великий
Усович Сергій 

Миколайович

Управління культури та туризму ЧМР

1.на малій міській сцені проходять заходи визначені календарним планом 

2.недопустимі витрати на відрядження , управління не має право їх оплачувати 

нештатним працівникам 

3.відсутня візуалізація запропонованого проєкту

Не практичне використання коштів 

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Негативна

Позитивна

26

Мініфутбольне поле на 

території Чернігівського 

ліцею № 22

Мініфутбол набуває широкої популярності 

в містах, адже це дає можливість усім 

охочим приєднатися до гри у своєму 

житловому мікрорайоні, а здобувачам 

освіти та вчителям цікаво, активно та 

якісно проводити уроки фізичної культури.  

Проєкт передбачає облаштування 

мініфутбольного поля на території 

Чернігівського ліцею № 22.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 493 731 великий

Герасименко 

Лариса Олексіївна

Білик Олена 

Миколаївна

Філіна Ірина 

Анатоліївна

Управління освіти ЧМР

Без зауважень

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

без зауважень

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

27

Публічна міська 

бібліотека. Фокус-

осередок цифрової 

грамотності, освіти і 

ресурсів
(Бібліотека Коцюбинського)

Соціальний проект, який перетворює 

публічну бібліотеку в новий суспільний 

інститут, де розвивають освіту, цифрову 

грамотність і навички населення будь-якого 

віку. Мешканці отримують доступ до 

безкоштовних заходів з цифрової 

грамотності, освітніх курсів, інтернету і 

цифрових гаджетів.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

300 000 малий
Католик Михайло 

Анатолійович

Управління культури та туризму ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна

Позитивна
ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

28

Мультифункціональний 

майданчик для 

активного дозвілля

По вулиці Толстого між будинками 118 та 

106  розташоване занедбане спортивне поле  

для активного дозвілля. Відтак, на 

сьогоднішній день поле  в аварійному стані, 

спортивного обладнання немає, а потреба у 

повноцінному спортивному майданчику   

для дітей та молоді є необхідною 

складовою цього мікрорайону

Благоустрій 1 477 584 великий
Олексієнко Вікторія 

Вікторівна

Управління ЖКГ ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельна ділянка передбачена для реалізації проекту знаходиться в межах 

прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків № 106 та № 118 по     

вул. Толстого, право на зазначені вище земельні ділянки за підприємством, 

установою чи організацією, яка здійснює управління будинками не зареєстровано, 

інформація в Державному земельному кадастрі, щодо розмірів та конфігурації 

зазначених вище земельних ділянок відсутня.

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

29
Клуб інтелектуальної 

гри «МАФІЯ» Чернігів

Проект Клуб інтелектуальної гри «МАФІЯ» 

Чернігів-новий формат розваг для молоді. 

Метою проекту є популяризація 

інтелектуальних розваг серед молодого 

покоління, виявлення та заохочення 

творчого потенціалу молоді, 

інтелектуального розвитку та корисних 

альтернативних видів дозвілля. Будь-яка 

молода людина може провести змістовно та 

з користю свій вільний час.

Освіта 300 000 малий
Кладько Олександр 

Віталійович

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

витратні частини необґрунтовані. Оплата ведучого неможлива (тим більше не 

описана взагалі робота, завантаженість та обґрунтування суми). Транспортні 

витрати для чого?  Обладнання яке і для чого? Описова частина гри взята із 

загального сайту відомостей про гру Мафія без локалізацію по Чернігову. Загальні 

фрази без конкретики – де, в яких приміщення, хто. Заявлені дві гри щотижня – 

дуже багато

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива за умови проведення в закладах освіти або інших комунальних 

падприємствах, які фінансуються з бюджету Чернігівської міської територіальної 

громади

Негативна

Позитивна із 

зауваженням

30

ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ 

«ПОЗИТИВ»

Проект направлений на постійну 

психологічну підтримку осіб дорослого та 

похилого віку.  В наш час всі громадяни 

України і мешканці нашого міста особливо 

відчувають на собі тиск життєвих 

обставин, які були та є завжди, та того, що 

відбувається на планеті зараз! Ми плануємо 

почати працювати з людьми і навчати їх 

аналізувати свою поведінку і намагатися 

бути в цьому світі більш виваженими і 

терпимими

Освіта 296 500 малий
Вауліна Юлія 

Миколаївна

Чернігівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Не зазначена інформація щодо оренди приміщення (на базі якого закладу здійснено 

попередні розрахунки), де саме, попередньо автор запланував проводити заняття в 

кількості  8 годин.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але незначна кількість учасників

Позитивниа із 

зауваженням

Позитивна із 

зауваженням

Доповнити інформацією про місце 

проведення заходів та обгрунтувати 

витрати

ТАК

31
ДЗИҐА: бібліотерапія 

для особливих дітей

Проєкт «ДЗИҐА: бібліотерапія для 

особливих дітей» пропонує організацію та 

проведення краєзнавчих квестів, квізів, 

літературних перегонів на знання творчості 

письменників Чернігівщини, інтерактивних 

літературних ігор, лялькового 

інтерактивного театру «Казки Чернігівщина 

– власна версія», арт-майданчику: 

казкотворення про рідний край, роботи 

креативної етно-майстерні та технічної 

майстерні.

Інше 140 000 малий

Бордонос 

Маргарита Іванівна

Дмитрієва Тетяна

Сусло Раїса

Управління культури та туризму ЧМР

Помилка у загальному підрахунку бюджету проєкту (139700)

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але з правильним підрахунком складових завдань по пункту 6 

розділу 8 та суми "РАЗОМ"

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна із 

зауваженням

Виправити помилку у підрахунку 

бюджету
ТАК

32

“Сад Каменів та 

Водоспад" на території 

міської лікарні №2. 

Створення комфортної 

зони відпочинку.

Створення комфортного та затишного 

місця відпочинку в Японському стилі  “ 

Саду Каменів та Водоспад ” з невеликим 

водоспадом, гравієм, декоративними 

рослинам, лавками та освітленням. 

Реалізація цього проекту позитивно вплине 

на емоційний стан пацієнтів, відвідувачів 

та мешканців міста. Це стане гарним 

місцем відпочинку та релаксу.

Благоустрій 1 485 000 великий
Самойлова Ніна 

Григорівна

Управління охорони здоров'я ЧМР

Без зауважень

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

33

Еко-облаштування 

центрального парку 

культури та відпочинку

Через вкрай незадовільній стан ставку в 

Центральному парку міста Чернігів та 

території навколо нього, враховуючі їхнє 

центральне розташування та велику 

соціальну значущість, пропонується 

реконструкція ставку: його очистка, 

поглиблення, берегоукріплення та 

облаштування безпечної та комфортної 

території навколо, доступної для всіх.

Благоустрій 1 500 000 великий
Шестаковська 

Тетяна Леонідівна

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Управління ЖКГ ЧМР

Реалізація даного проекту є недоцільною, оскільки зазначені у ньому заходи 

передбачені проектом реконструкції Центрального парку культури і відпочинку.

Відповідно до розробленої у 2017 році ПКД лише вартість розчищення ставку 

складає 1 568 000 грн.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна

Негативна

Позитивна

ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

34

Ремонт (відновлення 

дорожнього покриття) 

частини дороги по 

вулиці Ціолковського, 

20, м. Чернігів

Приведення у відповідність транспортно-

експлуатаційного стану дороги, що 

внаслідок багаторічної безремонтної 

експлуатації знаходиться в незадовільному 

стані. Проєктна ширина проїзджої частини 

даного відрізку  дороги  складає до 6 м, 

протяжністю 422 м

Дорожньо-транспортна 

інфраструктура
1 493 944 великий

Зогий Юлія 

Володимирівна

Зогий Володимир

Бригинець Ігор

Любенко Тетяна

Управління ЖКГ ЧМР

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але з правильним підрахунком складових завдань, які в сумі 

дають більший результат, аніж в стрічці "РАЗОМ"

Позитивна із 

зауваженням
ТАК

35

Капітальний ремонт 

дитячих ігрових 

майданчиків ЗДО № 26 

для активного дозвілля 

дітей

На території ДНЗ № 26 розташовані дитячі 

майданчик ,які потребують оновлення та 

вдосконалення . Обладнання,яке 

знаходиться на майданчиках 

застаріле,деяке в аварійному стані так як 

було встановлено ще с початком  роботи 

садочка. Пріорітетним завданням для 

повноцінного розвитку дітей є  активна 

фізична діяльність і  потреба в оновлених 

сучасних спортивних майданчиках  є 

нагальною

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 498 054 великий
Копил Наталия 

Николаевна

Управління освіти ЧМР

Без зауважень

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

36

Майданчик Street 

Workоut на Масанах - 

доступний спорт в 

умовах Covid-19

Проєкт передбачає облаштування 

майданчику Street Workout на Масанах, 

аналоги якого відсутні в мікрорайоні. В 

умовах Сovid-19 та періодичних 

карантинів,  проєкт є надважливим. 

Обладнання Street Workout дозволяє 

повноцінно тренуватися початківцям та 

професіоналам. Реалізація проєкту 

забезпечить вільний доступ мешканців 

мікрорайону до можливостей занять 

професійним та любительським спортом.

Спорт та туризм 1 425 824 великий
Кунтиш Ольга 

Михайлівна

Управління ЖКГ ЧМР

Ціни на обладнання та матеріали, зазначені у проекті, нижчі на 35 % за ринкову 

ціну, що діє у поточному році.

Крім того, при реалізації проекту у 2022 році, враховуючи інфляційні процеси, 

необхідно передбачити можливе зростання цін орієнтовно на 25%.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Частина земельної ділянки по вул. по вул. Красносільського, 87, перебуває в 

постійному користуванні КП "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради. 

Решта це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати 

реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів бюджету міста Чернігова.

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

Доопрацьовано за зауваженнями 

ЖКГ
ТАК

37

Дитячий ігровий 

комплекс 

багатоквартирних 

будинків "Мрія"

З метою благоустрою, здійснення заходів 

щодо створення можливості всім дітям 

незалежно від віку та уподобань грати на 

одному просторі пропонується на 

прибудинкових територіях 

багатоквартирних будинків встановити 

сучасні ігрові комплекси для дозвілля, які 

дадуть Всім бажаючим можливість 

перевірити себе на міцність.

Благоустрій 264 258 малий

Шеін Мирослав 

Сергійович

Калініна Ольга 

Вікторівна

Василенко Олеся 

Михайлівна

Управління ЖКГ ЧМР

Ціни на обладнання та матеріали, зазначені у проекті, нижчі на 25-35 % за ринкову 

ціну, що діє у поточному році.

Крім того, при реалізації проекту у 2022 році, враховуючи інфляційні процеси, 

необхідно передбачити можливе зростання цін орієнтовно на 25%.

При перерахунку кошторисів та приведення вартості проекту у відповідність, проект 

належатиме до категорії «великих проектів».

В іншому випадку, з метою залишення даного проекту в статусі «Малих», авторам 

необхідно переглянути складові проекту та сформувати їх з урахуванням цін 

обладнання та матеріалів, що актуальні у поточному році.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельні ділянки № 6, № 8, № 10 та № 12  по вул. по вул. Волковича, перебувають в 

постійному користуванні КП "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради. 

буд.2а, буд.2, буд.4,

Також земельні ділянки передбачені для реалізації проекту знаходиться в межах 

прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків № 2, № 2а, № 2б  та 

№ 4 по вул. Волковича, однак право на них за підприємством, установою чи 

організацією, яка здійснює управління будинками не зареєстровано, інформація в 

Державному земельному кадастрі, щодо розмірів та конфігурації зазначених вище 

земельних ділянок відсутня.

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

Перерахувати кошторис проєкту з 

метою приведення вартості проекту 

у відповідність ринковим цінам або 

переглянути складові проекту та 

сформувати їх з урахуванням цін на 

обладнання та матеріали в межах 

категорії "Малі проєкти"

ТАК

38

Веслування на 

байдарках і каное для 

дітей, молоді і інвалідів.

Проведення безкоштовних навчальних 

занять і майстер класів з веслування на 

байдарках і каное для дітей  м. Чернігова, і 

інвалідів. Проект передбачає придбання 35 

байдарок і каное (далі - човнів), 24 весел, 

плота і тренажера, що дасть змогу юному 

поколінню нашого міста і людям з 

обмеженими руховими можливостями, 

безпечно, якісно і систематично 

самовдосконалюватись на сучасному 

обладнанні.

Спорт та туризм 1 500 000 великий

Єкімов Олег 

Леонідович

Гамалій Сергій 

Олександрович

Соболев Дмитро 

Віталійович

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива за умови проведення в ДЮСШ, які фінансуються з бюджету 

Чернігівської міської територіальної громади

Позитивна

Позитивна із 

зауваженням
ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

39
Відкритий лекторій «Дія 

cлова»

Відкритий лекторій "Дія слова" - це 

публічні загальнодоступні лекції  з 

культури, мистецтва, літератури, історії,  

творчі зустрічі з письменниками, 

журналістами,  громадськими діячами, 

відкриті дискусії, «Клуб інтелектуального 

кіно» (перегляд фільмів із подальшим 

обговоренням). Проєкт відповідає запитам 

громади на відкриту комунікацію, 

задоволення потреб інтелектуального, 

культурного розвитку.

Освіта 257 000 малий

Зіневич Людмила 

Василівна

Терещенко Олена 

Анатоліївна

Андрійчук Тамара 

Володимирівна

Управління культури та туризму ЧМР

1. Не обгрунтовані суми гонорарів

2. Не визначено маршрути подорожей

Проект розрахований на невеличку к-сть слухачів.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

1.Обгрунтувати гонорари, розбити 

їх на категорії 

2. Визначити маршрути подорожей 

Подбати про максимальне 

розширення аудиторії, програму 

проєкту , маршрути подорожей.

ТАК

40
«Літній читальний зал 

«Бібліосад».

Створення на подвір’ї бібліотеки площадки 

для спілкування та проведення корисного 

дозвілля для дітей та дорослих Чернігова, 

шляхом благоустрою та спеціального 

облаштування бібліотечного подвір’я.

Благоустрій 1 410 000 великий
Ільченко ірина 

олександрівна

Управління культури та туризму ЧМР

Не деталізовано бюджет проєкту

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

1. розписати пункт 8, вказати 

вартість 

2.розписати вартість устаткування 

(ціна кожного?)

ТАК

41 Європейський парк

Даний проект передбачає облаштування 

зони масового відпочинку у мікрорайоні 

Шерстянка. Розташування паркової зони є 

зручним та доступним для усіх мешканців 

мікрорайону. Забезпечення місць 

відпочинку має задовольнити потреби усіх 

вікових категорій. Окремі зони планується 

відвести під дитячі майданчики. 

Прикрасою даного парку стане оригінальне 

озеленення усієї паркової зони.

Благоустрій 1 500 000 великий
Лутченко Ольга 

Дмитрівна

Управління ЖКГ ЧМР

Орієнтовна вартість реалізації проекту, з урахуванням актуальних цін складає 31 

506260,0 грн у поточному році, що перевищує запропонований у проекті обсяг 

фінансування.

Авторам проекту необхідно переглянути його складові та сформувати їх  в межах 

фінансування, передбаченого для «великих» проектів з урахуванням цін обладнання 

та матеріалів, що актуальні у поточному році.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

42

Фестиваль "Зелена 

Сцена" - ювілейний 10 

сезон!

"Зелена Сцена" - це фестиваль та 

креативний простір, який створений у 

самому центрі Чернігова. Він складається з 

кількох творчих майданчиків: музична 

сцена, вулична виставка, дискусійний 

майданчик, відкритий кінопоказ, дитячий 

майданчик, ярмарка сувенірів. Протягом X 

ювілейного сезону у 2022 році заплановано 

п’ять триденних фестивалів «Зелена 

Сцена», які відбуватимуться раз на місяць 

із травня по вересень включно

Культура та мистецтво 1 499 798 великий
Сухомлин Ярослав 

Володимирович

Управління культури та туризму ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна
ТАК

43
З рідної вулиці почни, - 

місто ще кращим зроби!

Проєкт створено з метою облаштування 

території між будинками по вул. Доценка 

17а та 13б. Асфальтові доріжки, прокладені 

багато років тому, давно потребують 

ремонту, тому ми пропонуємо покласти 

нові доріжки, встановити лави та ліхтарі. 

Проєкт спрямований на естетичне 

удосконалення прибудинкових територій.

Благоустрій 1 500 000 великий

Кириленко Наталія 

Миколаївна

Овчаренко Вікторія

Дьогтяр Руслан

Управління ЖКГ ЧМР

Орієнтовна вартість реалізації проекту, з урахуванням актуальних цін складає 2 278 

000,0 грн. у поточному році, що перевищує запропонований у проекті обсяг 

фінансування.

Авторам проекту необхідно переглянути його складові та сформувати їх в межах 

фінансування, передбаченого для «великих» проектів з урахуванням цін обладнання 

та матеріалів, що актуальні у поточному році.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельна ділянка запроектована для реалізації проекту належить до земель 

комунальної власності.

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

ТАК

44
Рекреація (Зона 

відпочинку)

Рекреація (зона відпочинку) на території 

школи №1 з поглибленим вивченням 

іноземних мов являтиметься логічним 

продовження  новоствореного 

баскетбольного майданчика й стане 

сучасним місцем відпочинку й комунікації 

молоді зі зручними лавками, наявністю 

сонячних батарей для живлення гаджетів, 

фотозоною, захистом у час несприятливих 

погодних умов тощо.

Благоустрій 1 480 000 великий
Шушунова Ольга 

Іванівна

Управління освіти ЧМР

Без зауважень

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

45

Облаштування 

комплексного дитячого 

майданчику у дворі 

Доценка - Пухова

Територія двору є в користуванні жителів з 

240 квартир; жителями яких являється 

велика кількість дітей та підлітків, тому є 

потреба повноцінного дитячого 

майданчику, який би реалізував фізичні та 

інтелектуальні потреби дитини, де через 

ігри відбувався би процес пізнання 

навколишнього світу.

Благоустрій 300 000 малий
Скрипка Наталія 

Степанівна

Управління ЖКГ ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Без зауважень

Земельні ділянки по вул. Доценка, 25 та вул. Генерала Пухова, 127, перебувають в 

постійному користуванні об'єднання житлово-будівельних кооперативів м. 

Чернігова. 

Право на земельну ділянку по вул. Генерала Пухова, 129 за підприємством, 

установою чи організацією, яка здійснює управління будинками не зареєстровано, 

інформація в Державному земельному кадастрі, щодо розмірів та конфігурації 

зазначеної вище земельної ділянки відсутня.

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

46

Ліцей - наш рідний дім. 

Дамо йому благоустрій 

XXI століття
(Ліцей №15)

Ландшафтний благоустрій необхідний для 

того, аби унеможливити розвиток 

забрудненості та виховувати естетичні 

смаки городян міста.

Мета – перетворити центральну частину 

великого мікрорайону на естетичну 

локацію, паркову ділянку з елементами 

ландшафтного дизайну для популяризації 

та розвитку відпочинку, спілкування 

молоді, їх культурного дозвілля в зручних 

сучасних умовах.

Благоустрій 1 497 157 великий

Харченко Антоніна 

Геннадіївна

Людмила Іванова

Володимир Урода

Управління освіти ЧМР

Без зауважень

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна

Позитивна

Позитивна

47
Політика здорового 

глузду

Інтерактивні квест-локації для команд 

Чернігова та окремої участі всіх охочих, а 

також запуск  онлайн-уроків в соціальних 

мережах з метою навчання основ боротьби 

з дезінформацією, фейками  та  

маніпуляціями. Форма проекту дозволяє в 

ігровій та розважальній формі отримати 

навички ХХІ століття та познайомитися з 

туристичними особливостями нашого 

міста.

Освіта 299 800 малий

Корицька Анастасія 

Євгенівна

Малець Олександр 

Дмитрович

Онопрієнко 

Анастасія 

Валеріївна

Управління освіти ЧМР

1.Відсутня інформація про кількість команд, які братимуть участь у квесті, що 

ставить під сумнів ефективність його організації. 

2. Автори проєкту не зазначають організацій та установ, підпорядкованих міський 

раді, на базі яких буде реалізовуватися проєкт, що викликає ризики відсутності 

належного контролю за виконанням завдань проєкту та проблемність його 

фінансування.

3. Відсутні сценарні розробки та пояснення для квест-локацій та відеороликів, які 

планується розміщувати у соціальних мережах. Відсутні приклади макетів 

роздаткового матеріалу (для проведення квесту).

4. Автори проєкту не надали документальних підтверджень про фаховість 

організаторів заходів проєкту.

 Завдання проєкту дублюють навчальну програму, що реалізується у закладах 

освіти, високі ризики неефективного використання бюджетних коштів. Об’єкти, де 

планується проведення заходів, не належить до переліку територій, на яких міська 

рада має право реалізувати запропоновану пропозицію за рахунок коштів бюджету 

міста Чернігова.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Не входить до сфери діяльності управління

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива виключно на базі закладів та на територіях, що належать до 

комунальної власності Чернігівської міської територіальної громади. Доречі це 

більш молодіжне направлення. Крім того, складові завдання потребують деталізації.

Негативна

Позитивна із 

зауваженням



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

48
Спортивний майданчик 

на вулиці Волковича

Спортивний майданчик для всів охочих 

займатися спортом
Благоустрій 299 966 малий

Коваленко 

Володимир 

Вікторович

Управління ЖКГ ЧМР

Ціни на обладнання та матеріали, зазначені у проекті, нижчі на 35 % за ринкову 

ціну, що діє у поточному році.

Крім того, при реалізації проекту у 2022 році, враховуючи інфляційні процеси, 

необхідно передбачити можливе зростання цін орієнтовно на 25%.

При перерахунку кошторисів та приведення вартості проекту у відповідність, проект 

належатиме до категорії «великих проектів».

В іншому випадку, з метою залишення даного проекту в статусі «Малих», авторам 

необхідно переглянути складові проекту та сформувати їх з урахуванням цін 

обладнання та матеріалів, що актуальні у поточному році.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Частина земельної ділянки передбаченої для реалізації проекту перебуває в межах 

земельної ділянки по вул. Волковича, 11 перебуває в постійному користуванні 

об'єднання житлово-будівельних кооперативів м. Чернігова, та земельної ділянки по 

вул. Волковича, 5 перебуває в постійному користуванні комунального підприємства 

"Деснянське" Чернігівської міської ради. 

Решта це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати 

реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів бюджету міста Чернігова

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

ТАК

49
«Захисти себе і свою 

родину»

Цей проєкт спрямований на впровадження 

ефективної моделі психологічної підтримки 

та супроводу (у тому числі он-лайн) 

вразливих верств населення щодо  

відновлення ресурсів  людини для роботи в 

нових умовах праці і побуту (реадаптації), 

розвитку навичок стресостійкості,  а також 

прийняття «нової реальності».

Соціальний захист 299 540 малий
Лісовецька Ірина 

Миколаївна

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива за умови зазначення конкретних місць проведення та 

встановлення контролю

Департамент соціальної політики ЧМР

Без зауважень

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

ТАК

50
Культурно-мистецький 

проєкт «Театр без меж»

Театр – це явище, яке захоплює кожного, 

хто хоч раз доторкнувся до цього 

дивовижного виду мистецтва. І неважливо, 

чи ти людина з інвалідністю, чи без; чи 

дитина, чи людина з досвідом; чи в тебе 

три вищі освіти, чи ще нема ніякої. 

Запрошуємо тебе долучитися до проєкту 

«Театр без меж».

Культура та мистецтво 293 573 малий
Пісня ірина 

Михайлівна

Управління культури та туризму ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна
ТАК

51

Облаштування 

молодіжного 

спортивного 

майданчика_Пухова 131

Проектом передбачається оновити 

територію старого спортивного поля новим 

обладнанням, відповідно буде створено для 

молоді волейбольне, баскетбольне поля та 

поле для гри в міні дворовий футбол.

Результатами реалізації даного проекту 

зможуть користуватись всі мешканці 

прилеглих багатоповерхових будинків, 

насамперед, молодь та діти, які там 

проживають.

Спорт та туризм 1 500 000 великий
Дубовик Анна 

Вікторівна

Управління ЖКГ ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельна ділянка передбачена для реалізації проекту знаходиться в межах 

прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків № 129, № 129 к.2 та     

№ 131 по вул. Пухова, право на зазначені вище земельні ділянки за підприємством, 

установою чи організацією, яка здійснює управління будинками не зареєстровано, 

інформація в Державному земельному кадастрі, щодо розмірів та конфігурації 

зазначених вище земельних ділянок відсутня.

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК

52

Встановити ще більше 

лавочок біля 

Катерининської церкви 

в здовж лінії гори

Біля Катерининської церкви добавити 10-ть 

кованих лавочок в здовж лінії гори,  за 

адресою Підвальна вулиця, 5, Чернігів, 

Чернігівська область, 14000

Благоустрій 119 600 малий
Висоцький Дмитро 

Володимирович
ВІДХИЛЕНО НІ

п. 3.4 

ПОЛОЖЕННЯ

Відсутній бланк-

заявка та підписні 

листи

53
Вуличні музиканти м. 

Чернігова

Музика різних жанрів від профессійних 

музикантів, створення душевної 

незабутньої атмосфери в парках та аллеях 

м. Чернігова. Популярні твори скрипкової 

музики, українські популярні пісні, джазові 

стандарти. Інструментальне та вокальне 

виконання сучасних українських та 

світових хітів, залучення молодих 

талановитих виконавців різних музичних 

жанрів, популяризація української музики.

Культура та мистецтво 249 990 малий
Гросс Ярослав 

Андрійович

Управління культури та туризму ЧМР

Бюджетна частина не розписана, має лише загальні цифри 

Фінансове управління ЧМР

Не деталізовано кошторис проєкту, але реалізація можлива після доопрацювання

Негативна

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

за умови 

доопрацюва

ння



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

54 ART HUB "PALAЦ"

Ідея проекту: створення універсального 

креативного простору з модульним

обладнанням для творчого самовираження 

містян різних вікових груп. Подібні

об’єкти близькі до поняття environmental 

architecture, тобто архітектура, що

поєднує людину з її середовищем й 

оточенням. В цьому конкретному випадку

проект передбачає переформування та 

наповнення новими сенсами наявного

простору.

Культура та мистецтво 1 485 000 великий

Коровін Дмитро 

Миколайович

Іваненко Олена

Ілля Бучельників

Управління культури та туризму ЧМР

Не деталізовано бюджет. Помилка у загальному підрахунку бюджету проєкту 

(1905000)

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але з правильним підрахунком складових завдань, які в сумі 

дають більший результат, аніж в стрічці "РАЗОМ"

Позитивна із 

зауваженнями

1. Розписати складові (проектор, 

коплектація)

2. Зробити перерахунок загальної 

суми на ремонтні роботи 

3. Розбити комплекти стільців і 

столів (ціна за одиницю)

ТАК

55

ВСК "Північний 

Корпус" та КРАВ-МАГА 

— основи тактичної 

підготовки, екстренної 

медицини і самозахисту

Соціальний проект спрямований на 

навчання і набуття цивільним населенням 

фундаментальних знань та практичних 

навичок з основ тактичної підготовки, 

екстренної медицини та опановування 

ключових засад самозахисту на основі 

унікальної військової системи самооборони 

— КРАВ-МАГА, що акцентується на 

швидкій нейтралізації загрози в умовах 

реального життя.

Спорт та туризм 288 000 малий

Пінчук Ігор 

Володимирович

Кривопиша Олексій

Мироненко 

Володимир

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

1. ПОТРІБНО з’ясувати , кому належать вказані приміщення для занять, чи є 

комунальною власністю, відповідно до того, чи можна оплачувати оренду.

2. Необгрунтовані суми оплати послуг, кількість годин роботи і т.д.. Управління не 

зможе оплачувати просто за бажанням тренерів.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної та 

спеціальної роботи

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

ТАК

56
Олімпійські надії 

Чернігова
(СК Хімік)

Створення умов для становлення і розвитку 

олімпійського виду спорту - стрільби з лука 

серед дітей та молоді міста Чернігова. 

Залучення дітей та молоді до спорту, що 

сприяє зміцненню здоров'я, формуванню 

здорового способу життя. Створення 

позитивного іміджу Чернігова, як 

спортивного міста з багатою історією. 

Залучення нових туристів за рахунок 

проведення спортивних заходів у м. 

Чернігові.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 487 000 великий
Руденчик Євген 

Володимирович

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Відсутній сам проєкт, по суті є лише бюджетний запит на закупівлю обладнання

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженнями

Позитивна

Доопрацювати обґрунтування 

проєкту і відповідної необхідності 

закупівель

ТАК

57

Інтерактивна вистава « 

Дорожні пригоди друзів 

у місті ЧЕ…!»

Створення і показ  ігрової інтерактивної 

вистави для дітей молодшого і середнього 

шкільного віку про дотримання правил 

дорожнього руху. Виховання у дітей 

свідомості безпечної поведінки на вулиці і 

на дорозі, пересування  громадським 

транспортом або на велосипеді. Розвивати 

знання з правил дорожнього руху в 

сучасному місті , і користуватися ними 

самостійно  у повсякденному житті.

Безпека та громадський 

порядок
194 619 малий

Кравчук Юрій 

Федорович

Управління культури та туризму ЧМР

Не деталізовано бюджет проєкту

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Абсолютно незрозуміло, що таке компенсаційна виплата і чому її треба платити?

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженнями

Позитивна із 

зауваженнями

Позитивна

1. Загальна сума не відповідає 

складовим завданням

2. Оренда транспорту, 

конкретизувати 18*600 годин?днів?

3. Оренда апаратури (години,дні?)

4. Уточнити ціна маски

5. Оплата фотопослуг, 

конкретизувати години,дні?

6.пояснити пункт 10 витрат

58

Центр екологічного 

виховання – твій еко-

шанс

Даний проект буде направлений на 

об’єднання комплексу послуг з 

екологічного виховання, формування 

екологічної свідомості осіб з інвалідністю, в 

тому числі вперше осіб, які пересуваються 

на візках, людей поважного, старшого віку 

шляхом створення Центру екологічного 

виховання.Ці послуги дадуть екологічні 

знання з охорони довкілля, залучитися до 

здорового способу життя.

Соціальний захист 861 046 великий
Федорова Світлана 

Віталіївна

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Департамент соціальної політики ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна
ТАК

59
«Пізнавай, мандруй, 

твори!»

Даний проєкт буде направлений на 

патріотичний, культурний та духовний 

розвиток, дітей та підлітків сімей учасників 

АТО/ООС та родин загиблих шляхом 

організації поїздок та відвідувань 

культурно-історичної та духовної спадщини 

України на території Чернігівщини та 

Київщини з залученням професійного 

екскурсовода. В рамках проекту буде 

організовано  проведення майсте- класів, 

квестів та лекцій.

Соціальний захист 298 755 малий
Мозговий Віктор 

Іванович

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива за умови зазначення конкретних місць проведення та 

встановлення контролю

Департамент соціальної політики ЧМР

Без зауважень

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

60
Чернігів місто здорових 

українців

Проведеня виставки здорового способу 

життя, лекції  та консультації фахівців, а 

саме: вертебролог, психолог, масажист, 

лектор по здоровому способу життя.

Вимірювання температури тіла, 

артеріального тиску, рівня цукру в крові і 

для кожного бажаючого  за попереднім 

записом безкоштовний сеанс 

профілактично - лікувального масажу. 

Виготовлення та розповсюдження буклетів 

з принципами здорового способу життя

Охорона здоров'я 242 276 малий

Зубок Володимир

Борисович

Полуян Ігор 

Віталійович

Управління охорони здоров'я ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але зарплата???

Позитивна

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

за умови 

доопрацюва

ння 

кошторису 

проєкту

61

Медіа - лабораторія 

“Об'єктив”. Творчий 

простір для молоді.
(Клуби для дітей та молоді 

за місцем проживання)

Перша в Чернігові сучасна медіа - 

лабораторія “Об'єктив” - це можливість 

безкоштовно 

опанувати технічні та творчі навички з 

фото-відео-аудіо запису та обробки за 

допомогою 

фахівців на сучасному обладнанні. Буде 

облаштовано студію для майстер-класів, де 

молодь міста зможе створювати власні 

проекти й суспільно корисні матеріали. Це 

сприятиме їхньому самовизначенню та 

змістовно проведеному часу.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

299 869 малий

Швець Вікторія 

Олександрівна

Ковальова Марина

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

У проекті перевищені граничні суми витрат на придбання ноутбуків (рішення 

міської ради від 24.06.2021 № 9/VIII-15)

Позитивна

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

за умови 

доопрацюва

ння 

кошторису 

проєкту

62

«Сучасний медичний 

кабінет-запорука життя 

та здоров’я учасників 

освітнього процесу»

Обладнання медичної кімнати школи 

морально застаріле та фізично зношене, це 

унеможливлює надання якісної домедичної 

допомоги та проведення профілактичної 

роботи щодо запобігання захворювань 

серед учасників освітнього процесу. В 

зв’язку з реформуванням системи охорони 

здоров’я постала необхідність 

укомплектувати медичний кабінет згідно 

сучасних вимог.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

154 044 малий
Лебідь Лариса 

Павлівна
ВІДХИЛЕНО НІ

п. 3.3 

Положення.

На один об’єкт 

реалізації за 

рахунок коштів 

громадського 

бюджету 

(бюджету участі) 

може бути подана 

лише одна 

пропозиція 

63

«Сучасним дітям-

сучасний спортивний 

зал та медичний кабінет- 

запорука життя та 

здоров'я учасників 

освітнього процесу"
(ЗОШ № 33)

Ремонт спортивного залу й медичного 

кабінету та встановлення сучасного 

спортивного та медичного обладнання з 

метою створення безпечного та 

комфортного простору для занять фізичною 

культурою та надання якісної домедичної 

та профілактичної допомоги учасникам 

освітнього процесу

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 476 208 великий

Лесун Лариса 

Володимирівна

Лебідь Лариса 

Павлівна

Управління освіти ЧМР

1. Відсутнє пояснення забезпечення загальнодоступності до об’єктів, створених у 

результаті реалізації завдань проєкту.

2. Відсутні сплановані заходи, проведення яких забезпечить загальнодоступність до 

об’єктів, створених у результаті реалізації завдань проєкту.

3. Не передбачено фінансування заходів, що забезпечать загальнодоступність до 

об’єктів, створених у результаті реалізації завдань проєкту.

4. Не передбачено фінансування розроблення проєктно-кошторисної документації 

для ремонтних робіт.

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

В порушення вимог пункту 3.3 Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

у місті Чернігові, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 29 березня 

2018 року № 29/VІІ-2, проєкт не є загальнодоступним для всіх мешканців міста. Не 

передбачено видатки на ПКД.  Також, арифметичний підсумок складових завдань 

проєкту відрізняється від загальної вартості проєкту.

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

  Треба доповнити проєкт 

розробками заходів, що забезпечать 

загальнодоступність до об’єктів, 

створених у результаті реалізації 

завдань проєкту, та передбачити 

фінансування проєктно-

кошторисної документації для 

виконання ремонтних робіт.



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови
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Сучасна бібліотека - 

простір нових 

можливостей
(ЗОШ № 25)

З метою осучаснення та ревіталізації 

простору існуючої бібліотеки, проєкт 

передбачає розвиток сьогоденного 

середовища, де школярі та дошкільнята 

мікрорайону матимуть змогу задовольняти 

свої потреби в здобутті інформації, якісного 

проведення часу, а школа зможе мати 

простір для проведення цікавих уроків поза 

межами класу, проведення презентацій, і, 

таким чином, ставати локальним центром 

ініціатив

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

297 675 малий

Андрушко Лілія 

Анатоліївна

Максим Палій

Людмила 

Скляренко

Управління освіти ЧМР

1. Відсутнє пояснення забезпечення загальнодоступності до об’єктів, створених у 

результаті реалізації завдань проєкту.

2. Відсутні сплановані заходи, проведення яких забезпечить загальнодоступність до 

об’єктів, створених у результаті реалізації завдань проєкту.

3. Не передбачено фінансування заходів, що забезпечать загальнодоступність до 

об’єктів, створених у результаті реалізації завдань проєкту.

4. Не передбачено фінансування проєктно-кошторисної документації для ремонтних 

робіт.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива за умови вільного доступу всіх мешканців міста до даного 

об'єкту згідно вимог пункту 3.10 Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 29 

березня 2018 року № 29/VІІ-2. В проєкті не передбачено видатки на ПКД

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна із 

зауваженням

 Треба доповнити проєкт 

розробками заходів, що забезпечать 

загальнодоступність до об’єктів, 

створених у результаті реалізації 

завдань проєкту, та передбачити 

фінансування проєктно-

кошторисної документації для 

виконання ремонтних робіт

ТАК

65

Технічне забезпечення 

пошуково-рятувального 

волонтерського руху

Проєкт передбачає: 

1)	створення і підтримання в належному 

стані матеріального резерву для технічного 

забезпечення пошуків людей, які 

загубилися (зникли безвісти) силами 

чернігівських волонтерів, що пройшли 

спеціальне навчання; 

2)	проведення таких навчань силами як 

самих волонтерів, так і залучених фахівців;

3)	допомогу спеціаліста з техпідтримки у 

використанні обладнання під час активного 

пошуку

Безпека та громадський 

порядок
221 000 малий

Чусь Наталія 

Михайлівна

Відділ взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної та 

спеціальної роботи

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна

Позитивна
ТАК

66

Стерилізація тварин 

незахищених верств 

населення

Стерилізація тварин, які належать або 

знаходяться на утриманні у осіб, що 

належать до незахищенних верств 

населення ( пенсіонерів, малозабезпечених, 

інвалідів, багатодітних, ветеранів АТО і 

т.д.)

Інше 299 411 малий
Діденко Тетяна 

Олександрівна

Управління ЖКГ ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна

Позитивна
ТАК

67

reVal Smart City. 

Контейнери для 

роздільного збору сміття 

в Чернігові

Це проєкт збору та сортування сміття на 

території міста Чернігова. Еко-контейнери 

для сортування за категоріями (з 

подальшою відправкою на переробку) 

будуть встановлені на території шкіл та в 

житлових районах. Основні категорії 

сортування сміття будуть такими: вироби з 

целюлози (папір+картон), скло (прозоре та 

кольорове), залізо (алюміній, побутове 

залізо, тощо), пластик (PET-1, HDPE, 

LDPE, PP).

Благоустрій 1 477 639 великий

Хитрик Богдан 

Михайлович

Тетяна Журман

Управління ЖКГ ЧМР

Відсутні розрахункм вартості заміни та утримання встановлених контейнерів, 

датчиків заповнення, перевезення вторинної сировини до пункту прийомів, 

функціонування сортувальної станції.

Зазначена схема поводження з ТПВ має не повний цикл, а саме: в місті відсутні 

підприємств які будуть здійснювати збирання, перевезення, зберігання та переробку 

вторинної сировини.

Фінансове управління ЧМР

Не правильно підраховано складові завдань, які в сумі дають більший результат, 

аніж в стрічці "РАЗОМ" і сума перевищює 1500000,00 грн

Негативна

Позитивна із 

зауваженням

Проект необхідно доповнити – 

розрахунком вартості заміни та 

утримання встановлених 

контейнерів, датчиків заповнення, 

перевезення вторинної сировини до 

пункту прийомів, функціонування 

сортувальної станції.

ТАК

за умови 

доопрацюва

ння

68 СУПЕРСОРТЕРИ

Проєкт передбачає навчання дітей з 34 

шкіл міста Чернігова правилам сортування 

та встановлення в школах контейнерів для 

роздільного збору вторинної сировини. Це 

дасть змогу створити локальні осередки 

екологічного спрямування і сформує 

корисні навички у дітей.

Освіта 932 000 великий
Безбородько Сергій 

Олександрович

Управління освіти ЧМР

 Авторами проєкту не передбачено, яким чином буде вивозитися із закладів освіти 

зібране відсортоване сміття. Попередній досвід реалізації подібних спроб 

організувати збір відпрацьованого пластику  показав, що на території закладів 

освіти накопичується велика кількість відходів, які заважають належній організації 

освітнього процесу.

 Несвоєчасне вивезення зібраних відсортованих матеріалів призведе до їх 

накопичення на території закладу освіти, що спричинить порушення Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти (наказ МОЗУ 25.09.2020  № 

2205). Ним же передбачається, що для господарських потреб (стоянка 

автотранспорту, зберігання меблів, обладнання, макулатури, металобрухту, 

будівельних матеріалів тощо) дозволяється використовувати виключно господарську 

зону. Доступ до господарської зони учнями закладів обмежений.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Негативна

Позитивна

  Авторам проєкту слід 

передбачити, яким чином буде 

вивозитися із закладів освіти 

зібране відсортоване сміття. 

Накопичення на території закладів 

зібраних відсортованих матеріалів 

спричинить порушення Санітарного 

регламенту для закладів загальної 

середньої освіти. Попередній досвід 

реалізації подібних спроб 

організувати збір відпрацьованого 

пластику  показав, що на території 

закладів освіти накопичується 

велика кількість відходів, які 

заважають належній організації 

освітнього процесу.



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови
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Працювати в Чернігові 

легко!

Освітній проект спрямований на отримання 

нових освітніх навичок для подальшого 

працевлаштування на постійній основі 

жителів м. Чернігова за допомогою 

інструменту поєднання бажання людей 

працювати, а зі сторони роботодавців – 

отримання кваліфікованих працівників та 

спеціалістів.

Освіта 299 000 малий

Дарницька Юлія 

Геннадіївна

Корицька Анастасія 

Євгенівна

Малець Олександр 

Дмитрович

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але з правильним підрахунком складових завдань, які в сумі 

дають більший результат, аніж в стрічці "РАЗОМ" та у разі реалізації на базі 

комунальних закладів.

Управління економічного розвитку міста ЧМР

Відсутня деталізація кошторисних призначень, наявні неточності у розрахугках

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

70

Встановлення 

автоматичних зовнішніх 

дефібриляторів у місцях 

великого скупчення 

людей

Закупівля і встановлення автоматичних 

зовнішніх дефібриляторів у місцях великого 

скупчення людей для надання швидкої та 

якісної допомоги у разі зупинки серця. 

Закупівля тренінгів з "базової підтримки 

життя" для працівників установ, в яких 

будуть розташовуватись АЗД для 

загального доступу.

Охорона здоров'я 400 000 великий

Постушенко 

Данило Юрійович

Савенко Ганна 

Миколаївна

Управління охорони здоров'я ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Проєкт потребує подальшого утримання. Необхідно  визначитися з 

балансоутримувачем. Можливо потрібні дозволи на розміщення.

Позитивна

Позитивна
ТАК

71

Інформаційна кампанія 

щодо вакцинації від 

COVID-19 «Чернігів. 

Вакцинація»

Інформаційна кампанія щодо важливості 

вакцинування від COVID-19, яка 

включатиме роботу вуличних 

інформаційних пунктів, стаціонарних 

інформаційних пунктів у медичних 

закладах, рекламу та інформаційні 

матеріали у ЗМІ.

Охорона здоров'я 253 800 малий

Дятел Сергій 

Сергійович

Мойсеєнко Анжела 

Вячеславівна

Управління охорони здоров'я ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але можливо придбання намету замінити на оренду

Позитивна

Позитивна
ТАК

72

Мобільний пункт 

харчування бездомних 

та малозабезпечених 

осіб м.Чернігова

Щоденно в період кризових для суспільства 

ситуацій та холодний період розвозяться  

комплексні набори гарячої їжі всім 

малозабезпеченим мешканцям, одиноким 

непрацездатним громадянам міста в 

спеціальних пунктах харчування та адресно 

до місця проживання малозабезпечених та 

одиноких непрацездатних громадян, що 

стоять на обліку міського управління 

соціального захисту та соціальних служб.

Соціальний захист 296 880 малий
Кошарний Андрій 

Сергійович

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Департаменкт соціальної політики Чернігівської міської ради

Без зауважень

Позитивна

Позитивна
ТАК

73

Пересувний пункт 

консультування та 

тестування на соціально 

значущі та небезпечні 

хвороби

З травня по вересень в мікрорайонах міста 

буде організований пересувний пункт 

консультування та тестування на ВІЛ-

інфекцію, гепатит С та скринінгове 

анкетування на туберкульоз. Тестування на 

ВІЛ та гепатит С буде проводитись 

швидкими тестами. При позитивному 

результаті тесту або скринінгової анкети 

людина буде направлятися до медичного 

закладу для  подальшого встановлення 

діагнозу та лікування.

Охорона здоров'я 76 400 малий

Воропай Олена 

Володимирівна

Мойсеєнко Анжела 

Вячеславівна

Управління охорони здоров'я ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але можливо придбання намету замінити на оренду

Позитивна

Позитивна
ТАК

74
Двір-сад та розвиток 

добросусідства

Багато міських мікрорайонів формують 

багатоповерхівки, де сусіди з одного 

під’їзду часто навіть не знайомі. В основу 

проєкту покладено ідею формування 

добросусідства через спільне дозвілля в 

одному з районів Чернігова.

Ціллю є вирішення проблеми з наявною у 

дворі сценою та прилеглого до неї 

обладнання через їх переосмислення, 

озеленення локації, створення простору для 

відпочинку мешканців.

Благоустрій 300 000 малий
Рись Ольга 

Олександрівна

Управління культури та туризму ЧМР

Не доопрацьований бюджет

Управління ЖКГ ЧМР

Не визначено спосіб забезпечення схоронності обладнання, його живлення та оплати 

спожитої електроенергії, а також організації заходів.

Реалізація проекту запланована на прибудинковій території у безпосередній 

близькості до будинку.

Враховуючи, що ці заходи характеризуються підвищеним рівнем шуму внаслідок 

використання звукопідсилювальної апаратури, необхідно отримати згоду 

співвласників навколишніх будинків.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженням

Негативна

Позитивна із 

зауваженням

1. Розписати пункт 8 вартість 

2. Оренда обладнання (1 година?)
ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

75
Творча майстерня 

"Креативний простір"
(ЗОШ № 3)

Передбачає створення творчого  простору з 

новітнім технологічним обладнанням для 

оволодіння мешканцями міста побутовими 

навичками через використання 

традиційних та інноваційних технологій. 

Спрямовано на популяризацію мистецтва 

гончарства,  розвиток потенціалу людей та 

професійного самовизначення. Майстерня 

використовуватиметься для проведення 

заходів творчого, релакс та художнього 

напрямку.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 497 000 великий

Масляна Юлія 

Вікторівна

Попсуй Наталія 

Василівна

Заліська Наталія 

Василівна

Управління освіти ЧМР

1. Відсутня деталізація пункту ремонтні роботи з вказанням необхідних для їх 

виконання товарів та послуг.

2. Недеталізовано пункт «Ремонтні роботи» з указанням товарів та послуг, 

необхідних для реалізації завдань проєкту.

3. Не передбачено фінансування проєктно-кошторисної документації для ремонтних 

робіт.

   Забезпечення загальнодоступності до об’єктів, створених в результаті реалізації 

проєкту, в умовах пандемії неможливе.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але з правильним підрахунком складових завдань, які в сумі 

дають більший результат, аніж в стрічці "РАЗОМ". Потребує деталізації складова 

завдання "ремонтні роботи" та визначення вартості ПКД цих робіт

Негативна

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

76

Комплекс заходів з 

ефективної допомоги 

хворим на туберкульоз 

"Дихай вільно!"

Надання комплексних соціальних послуг з 

формування прихильності до лікування 

туберкульозу (консультування, 

представництво інтересів, патронаж на 

дому тощо)  та усунення бар'єрів на шляху 

дотримання режиму амбулаторного 

лікування.

Охорона здоров'я 285 600 малий
Мойсеєнко Анжела 

Вячеславівна

Управління охорони здоров'я ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна

Позитивна
ТАК

77

Туристичний полігон 

(мотузковий парк)
(Центр дитячо-юнацкого 

туризму)

Спортивно-оздоровчий та розважальний 

туристичний полігон (мотузковий парк) та 

вуличний скеледром для тренування 

спортсменів-туристів, початківців та 

відпочинку і екстремального дозвілля дітей 

та молоді, людей будь-якого віку.

Спорт та туризм 1 500 000 великий
Журба Євгеній 

Леонідович

Управління освіти ЧМР

  Спорудження об’єктів планується на закритій території, що унеможливлює 

загальнодоступність до них. З іншого боку, забезпечення загальнодоступності до 

об’єкту призведе до високих ризиків порушення правил безпеки та травматизму. 

  Крім того, автори проєкту не передбачили  витрат на розроблення проєктно-

кошторисної документації. Складові завдання кошторису потребують деталізації з 

чіткім вказанням товарів та послуг (окремо), необхідних для реалізації завдань 

проєкту. Авторами проєкту не передбачено заходів для забезпечення 

загальнодоступності об’єктів, які будуть створені після його реалізації.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, проте складові завдання потребують деталізації

Негативна

Позитивна

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

78 СИЛЬНИЙ ЧЕРНІГІВ

Проєкт спрямований на створення 

сприятливих умов для розвитку і 

фізкультурно-оздоровчого дозвілля дітей і 

молоді з вразливих верств населення 

шляхом залучення їх до заняття спортом — 

єдиноборствами з професійним тренером у 

спеціально облаштованій для цього залі. 

Планова кількість бенефіціарів — 150 дітей 

і підлітків-жителів Деснянського району 

Чернігова.

Спорт та туризм 300 000 малий

Хрустицький 

Віталій 

Анатолійович

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Заробітна платня за БУ неможлива, якщо проплата буде відбуватися за фінансами 

управління у справах сім'ї, молоді та спорту

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива за умови деталізації витрат та на базі міських ДЮСШ

Позитивна із 

зауваженнями

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

79
Урочисте салютування з 

козацьких гармат

Щосуботи, рівно о 12:00, лунає урочистий 

постріл з гармат 16-18 ст.. 

Започаткування традиції стане одним з 

найпопулярніших і найкольоровіших 

публічних шоу в Чернігові. Відвідувачі,як 

місцеві,так і туристи, зможуть спосерігати 

за урочистою церемонією, починаючи від 

виходу козаків у формі, а потім під 

музичний супровід церемонія 

продовжиться  пострілом  з трьох 

пересувних гармат 16-18 століття.

Культура та мистецтво 298 000 малий
Романова Дар'я 

Миколаївна

Управління культури та туризму ЧМР

Не доопрацьований бюджет проєкту. Проєкт не має стратегічного планування, 

недоопрацьований ні з точки зору ідеї , ні реалізації 

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Негативна

Позитивна

1. Уточнити ціну одного 

піротехнічного виробу 

2. Закоповувати паливо управління 

не має права 

3. Вказати ціну одного історичного 

костюму 

4. Ціна оренда звукопідсилюючої 

апаратури (година?, день?)  

5. Відсутня оплата праці 

ЦПХ,працюють безкоштовно?

ТАК

80
Жива візитна картка 

Чернігова

Козацьке містечко на Валу (козацька варта, 

традиційні страви, реконструкція 

чернігівських обрядів, танці, театралізовані 

дійства)

Культура та мистецтво 865 000 великий

Ковальський 

Анатолій Петрович

Покришень 

Анатолій 

Митрофанович

Управління культури та туризму ЧМР

Не доопрацьований проєкт. Ідея чітко не прописана, а також де планується 

реалізація проєкту відсутнє підключення.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Негативна

Позитивна

Деталізувати п. 3 складових 

завдань. Проект вимагає ідейного 

доопрацювання змістовної та 

логічної складової.

ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

81

Реконструкція двох 

спортивних майданчиків 

у історичному центрі 

міста.

Проект передбачає реконструкцію двох 

спортивних майданчиків в історичному 

центрі міста.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 500 000 великий
Корюковець Андрій 

Дмитрович

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Управління архітектури та містобудування ЧМР

     1. В кошторисі необхідно передбачити витрати на проведення археологічних 

досліджень при проведенні земляних робіт.

     2. У разі визнання представленого проєкту переможцем проєктно-кошторисну  

документацію щодо реконструкції спортивних майданчиків необхідно погодити з 

дирекцією Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів 

стародавній» та Міністерством культури та інформаційної політики України.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Управління земельних ресурсів ЧМР

Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні національного архітектурно-

історичному заповіднику “Чернігів Стародавній” та належить до земель державної 

власності.

Позитивна

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

 1. В кошторисі необхідно 

передбачити витрати на проведення 

археологічних досліджень при 

проведенні земляних робіт.

ТАК

82 “H2OChe”

Суть проекту полягає в розміщенні в 

багатолюдних місцях питних фонтанчиків, 

підключення їх до загальної мережі питного 

водопостачання, з метою забезпечення в 

літній (спекотний) період доступу 

чернігівців і гостей міста, а також 

четверолапих друзів  до чистої, прохолодної 

питної води, що в свою чергу призведе до 

зменшення негативних наслідків спекотної 

погоди для здоров'я людей та їх питомців.

Благоустрій 1 304 000 великий
Гашпар Олександр 

Романович

Управління ЖКГ ЧМР

Управління архітектури та містобудування ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна
ТАК

83

Облаштування 

спортивного майданчика 

на Стрілецькій 

набережній для 

мешканців мікрорайону 

Єськова.

Облаштування спортивного майданчика на 

Стрілецькій набережній зі встановленням 

вуличних тренажерів.

Благоустрій 300 000 малий
Летута В'ячеслав 

Васильович

Управління ЖКГ ЧМР

Ціни на обладнання та матеріали, зазначені у проекті, нижчі на 40-45 %                            

за ринкову ціну, що діє у поточному році.

Крім того, при реалізації проекту у 2022 році, враховуючи інфляційні процеси, 

необхідно передбачити можливе зростання цін орієнтовно на 25%.

При перерахунку кошторисів та приведення вартості проекту у відповідність, проект 

належатиме до категорії «великих проектів».

В іншому випадку, з метою залишення даного проекту в статусі «Малих», авторам 

необхідно переглянути складові проекту та сформувати їх з урахуванням цін 

обладнання та матеріалів, що актуальні у поточному році.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженнями

Позитивна

ТАК

84 «Повноцінне Життя!»

Створення умов повноцінного життя для 

осіб з інвалідністю та людей поважного 

віку шляхом надання послуг соціальної 

реабілітації, арт-терапії, в тому числі 

театротерапії, денного догляду, формування 

навичок самообслуговування, основ еко-

життя та життя у цифровому просторі.

Таким чином дані категорії мешканців 

міста покращать рівень свого життя та 

стануть повноцінним членами громади.

Соціальний захист 532 500 великий
Філатова Вікторія 

Олексіївна

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Департамент соціальної політики ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна
ТАК

85

Інтерактивний освітній 

квест «Фінансова історія 

і сучасність 

Чернігівщини»

Проєкт проведення інтерактивного 

освітнього квесту « Фінансова історія і 

сучасність Чернігівщини» має на меті 

підвищення туристичного потенціалу м. 

Чернігова і рівня фінансової обізнаності і  

грамотності його мешканців, а також 

залучення інвесторів і благодійників.

Освіта 300 000 малий

Парубець Олена 

Миколаївна

Тарасенко Артем 

Валерійович

Онопрієнко 

Анастасія 

Валеріївна

Управління культури та туризму ЧМР

Не доопрацьований бюджет. Не раціональне використання ресурсу міста для 

проєкту обласного молодіжного центру.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива на базі комунальних закладів міста Чернігова

Негативна

Позитивна із 

зауваженням

1. Пункт 2 замовлення, 

виготовлення і встановлення 

бронзових фігур. Розписати ціни 

2. Вказати к-сть скульптур 

ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

86
Все починається з 

відповідальності

Проведення тренінгів для вчителів, 

викладачів, студентів з навчання 

програмам на тему безпечного, 

правильного та відповідального  

поводження з тваринами, з подальшим 

розповсюдженням цієї інформації серед 

учнівської молоді.

Освіта 56 522 малий
Страмко Оксана 

Петрівна

Управління освіти ЧМР

1.Відсутня інформація про кількість тренінгових занять. 

2. Автор проєкту не надає чіткий список організацій та установ, підпорядкованих 

міський раді, на базі яких буде реалізовуватися проєкт, що викликає ризики 

відсутності належного контролю за виконанням завдань проєкту та проблемність 

його фінансування. 

3. Відсутні приклади навчально-методичних матеріалів. Відсутні приклади макетів 

роздаткового матеріалу (для проведення тренінгів).

4. Автор проєкту не надали документальних підтверджень про фаховість 

організаторів заходів проєкту.

5. Проєкт дублює програму Всеукраїнського проєкту “Щаслива лапа”, який 

реалізується у всіх закладах освіти та повторює її змістовні лінії. Крім того, 

порушені питання розглядаються в курсі біології та екології, що передбачений 

навчальним планом закладів загальної середньої освіти. Існують ризики 

перевантаження здобувачів освіти та відволікання від освітньої діяльності під час 

залучення до заходів проєкту.  

6. Проєктом передбачені заходи із залученням студентів та викладачів закладів, які 

не підпорядковані міській ради, що унеможливлює їх фінансування.

7. Високі ризики неефективного використання бюджетних коштів.

8. Автор проєкту не конкретизує витрати у п. 1-3 складових завдань.

9. Складова завдання мають містити чітку розбивку на товари та послуги без 

об’єднання витрат за різними категоріями. 

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива, але з правильним підрахунком складових завдань, які в сумі 

дають менший результат, аніж в стрічці "РАЗОМ"

Негативна

Позитивна із 

зауваженням

ТАК

за умови 

доопрацюва

ння

87
Навчально-пізнавальний 

центр "Джерело надії"

Проект Джерело надії працює вже протягом 

п"яти рокіів і зарекомендував себе як 

проект, що має право  на життя. Створення 

центру надало можливість діітям у вихідні 

та канікулярні дні займатися улюбленою 

справою, отримати  консультації  педагогів 

як правильно працювати з інформаційною 

літературою.театральний гурток, творча 

майстерня, танцювальна студія, вокальна 

студія для дітей .

Освіта 300 000 малий

Вінниченко Марія 

Миколаївна

Пазич  Ніна 

Олександрівна

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Заробітна платня за БУ неможлива, якщо проплата буде відбуватися за фінансами 

управління СМС. Також проєкт подається вжене перший рік. Аргументація про 

відсутність подібних закладів на даному мікрорайоні неодноразово заперечувалася. 

Вказувався приклад, що за адресою Доценка, 26а працює комунальний заклад клуб 

«Фортуна», в сучасному стані, відремонтований та має двох педагогів і одного 

керівника гуртка. Клуб повністю обладнаний, є медіа (комп’ютери, ноутбуки, 

проектори тощо), ігрова кімната, кухонне обладнання, аєрохокей, настільний 

футбол, музична апаратура. Настільні ігри, проводиться забезпечення витратним 

матеріалом. Витрачати суму на даний проєкт – не раціонально. Простіше, за 

бажаннями авторів – проводити заняття на базі вказаного клубу. Тим більше, що 

половина вартості проєкту – це просто зарплатня.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива на базі комунальних закладів міста Чернігова

Негативна

Позитивна із 

зауваженням
ТАК

88

Воркаут - відкрий у собі 

силу. Облаштування 

воркаут-майданчику для 

мешканців міста 

Чернігова.
(ЗОШ № 27)

Облаштування ПЕРШОГО у місті 

майданчику для професійних занять 

Workout у місті . Sreet Workout - це масовий 

рух, заснований на заняттях фізичною 

культурою із застосуванням тренувального 

обладнання в громадських 

об'єктах.Включає тренування на 

горизонтальній перекладині, брусах та 

інших спортивних знарядах , яке 

відбувається на свіжому повітрі. Підходить 

як для початківців, так й для професіоналів.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 431 103 великий

Дубина Артем 

Олександрович

Турбін Микита

Степанець Артем

Управління освіти ЧМР

1) Відповідно до ст. 23 п. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні 

специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на 

конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта 

господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце 

походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно 

повинно бути обґрунтованим та містити вираз "або еквівалент".

2) Не передбачені витрати на розробку проєктно-кошторисної документації

Управління капітального будівництва ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна із 

зауваженням

Позитивна

Позитивна

Слід внести виправлення до п. 8.1, 

згідно чинного законодавства та 

передбачити витрати на розробку 

проєктно-кошторисної 

документації.

ТАК

89
Комплексний 

спортивний майданчик
(Ліцей № 32)

Реконструкція спортивного майданчика 

ліцею №32 для массового заняття фізичною 

культурою та спортом учнів та мешканців 

мікрорайону Градецький.

Поліпшення матеріально-

технічної бази об'єктів 

комунальної власності 

територіальної громади м. 

Чернігова

1 500 000 великий

Пинчук тетяна 

Володимирівна

Тарасюк Людмила 

Василівна

Управління освіти ЧМР

Без зауважень

Управління капітального будівництва ЧМР

Беззауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна

Позитивна

Позитивна

ТАК



Номер Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проєкту
ПІБ автора Аналіз відповідального підрозділу Оцінка Пропозиції коригування

Допуск до 

голосування, 

так/ні

Причини 

відмови

90

Соціальний транспорт – 

швидка  соціальна   

допомога…

Проект допоможе виправити ситуацію 

щодо транспортування людей, що 

знаходяться в край скрутному становищі – 

літнього віку, бездомних, людей з 

інвалідністю. Також за допомогою 

транспорту буде  можливо організовувати 

збір і роздачу гуманітарної допомоги 

особам та сім’ям соціально вразливих 

категорій населення. Реалізація можлива за 

придбання облаштованого  

грузопасажирського автомобіля на 6-8 

місць.

Соціальний захист 774 000 великий
Батієвська Лілія 

Олександрівна

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Департамент соціальної політики ЧМР

Без зауважень

Позитивна

Позитивна
ТАК

91
Благоустрій парку біля 

залізничного вокзалу

Проект благоустрою території парку 

Залізничника передбачає оновлення 

занедбаного парку: розчищення молодих 

чагарників, висадка декоративних 

багаторічних кущів і дерев, влаштування 

посівного газону, висадка квітників з 

сезонних рослин, облаштування 

тротуарних доріжок, освітлення території, 

встановлення лавочок, урн для сміття, 

облаштування ігрової  зони для дітей та 

спортивної зони.

Благоустрій 1 500 000 великий
Партико Надія 

Миколаївна

Управління ЖКГ ЧМР

Орієнтовна вартість реалізації проекту, з урахуванням актуальних цін складає 13 

132 000,0 грн. у поточному році, що перевищує запропонований у проекті обсяг 

фінансування, передбаченого для «великих» проектів.

Управління архітектури та містобудування ЧМР

1. Відсутні витрати на виготовлення ПКД

2. Рішенням міської ради від 12 березня 2015 року (49 сесія 6 скликання) створено 

Парк культури і відпочинку «Залізничний» на території зеленої зони між вулицями 

Привокзальною та Жабинського за рахунок земель запасу комунальної власності 

міської ради. Автору проєкту необхідно привести його назву у відповідність до 

назви парку.

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Негативна

Позитивна

Позитивна

92

ZoomerFest (Фестиваль 

творчої молоді у 

Чернігові)

Проведення в Чернігові дводенного 

мультифестивалю молодих митців, з метою 

їх залучення до культурного життя міста.

Культура та мистецтво 224 603 малий

Усов Іван 

Андрійович

Пасенко Поліна

Управління культури та туризму ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Реалізація можлива

Позитивна

Позитивна
ТАК


