
Річний звіт щодо реалізації у 2020 році 

проектів-переможців громадського бюджету 2019 року. 

 

Номер та назва 

проекту 

Почат 

кова 

орієнтов 

на 

вартість 

проекту, 

грн 

Обсяг 

фактично 

витрачених 

коштів, грн 

Опис реалізованого проекту 

відповідно до складових завдань 

Залишок 

невикорис

таних 

коштів, 

грн 

Пояснення причин 

нереалізованості 

проекту/ частини 

проекту та 

залишку коштів 

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 

№ 4 “Центр 

дозвілля та 

відпочинку осіб з 

інвалідністю та 

людей 

поважного віку” 

1 118 664 944 920,50 

Реалізація проекту здійснювалась на базі 

Чернігівського міського громадського 

об’єднання інвалідів «Шанс. 

В рамках реалізації проекту всього було 

проведено 120 заходів та надано  2288 

безкоштовних послуг:  із них 1916  

послуг  для екскурсантів  та  372   

послуги для відвідувачів та слухачів 

(майстер класи, тренінги,  групові 

заняття  психолога та соціального 

педагога , заняття  арт-терапевтичної 

майстерні, релаксаційні практикуми, 

години спілкування, походи вихідного 

дня на свіжому повітрі, індивідуальні 

консультації ). 

В рамках проекту залученими фахівцями 

було проведено 24 майстер-класи: 

Шиття з клаптиків  «Печворк», 

скрапбукинг, квілінг,  петриківський 

розпис, розпис по тканині, вироби з 

фетру,  виготовлення оберігу «Лялька-

мотанка». 

З березня по жовтень 2020 року було 

здійснено 55 культурно –туристичних 

виїздів ( екскурсійних подорожей), та 

надано  1916 екскурсійних послуг до 

місць культурної спадщини Чернігова та 

Чернігівської  і Київської областей. 

173 743,50 

Залишок 

невикористаних 

коштів на кінець 

поточного року у 

сумі 173 743,50грн. 

виник  через 

введені в Україні та 

на території 

Чернігівської  

області і міста 

Чернігова зокрема 

карантинних 

обмежень, 

спричинених 

розповсюдженням 

пандемії COVID-19 

та за рахунок 

коливання цін за 

процедурою 

відкритих торгів 



№ 13 “Комплекс

ні послуги 

денного догляду, 

театро - терапії 

та творчої 

зайнятості 

людей з 

інвалідністю” 

1 500 000 1 262 820 

Проект було реалізовано у м. Чернігові 

на базі БО «Логос», БО «Аратта», ГО 

«Дорога  до  серця». 

У БО «Логос» були надані послуги 

денного догляду та зайнятості, 

соціальної реабілітації та адаптації, 

заняття з фізичної реабілітації, заняття з 

арт-терапії ( ізо – терапія, аплікація, 

ліпка), заняття з театральної студії, 

лялькового театру, театру мініатюр, 

творча майстерня, психологічне 

розвантаження,  заняття – практикум за  

експериментальною Програмою курсу 

«Соціально – побутова реабілітація для 

людей з інтелектуальними 

порушеннями. 

У БО «Аратта», були проведені заняття з 

театро-терапії. 

У ГО «Дорога до серця» були надані  

послуги клієнтам в інклюзивній 

соціально-творчій майстерні з розвитку 

творчості: 

-  навчання як правильно малювати 

різними видами фарб на папері та 

тканині; 

- вдосконалення знань в користуванні з 

кольоровим гофрованим папером  та 

кольоровим папером для створення 

листівок, квіткових букетів, корзинок, 

лісові галявини та багато іншого; 

- сувеніри до свят, листівки своїми 

руками, букети квітів з кольорового 

паперу, салфеток, вітальні листівки з 

добавлянням різнокольорових присипок 

для краси, картини вишиті бісером та 

інше. 

237 180 

У зв’язку з 

карантинними 

обмеженнями 

реалізацію проекту 

було призупинено 

та на квітень, 

травень знято 

фінансування в сумі        

– 232000.00 грн. 

Залишок 

невикористаних 

коштів ( пояснення) 

– 5180.00 грн. в 

зв’язку з різницею 

цін при плануванні 

та закупці. 

№ 43 “Пізнаємо 

рідний край, 

пізнаємо свою 

країну” 

299 000 286 750 

За час реалізації проекту, діти відвідали 

18 екскурсій (одна за рахунок 

спонсорських коштів) у наступні місця: 

завод Кока-Кола», Храм Різдва 

Богородиці (Козелецького району), 

відвідини Верховної Ради України,  смт. 

Сосниця та музей О. Довженка, 

Менський зоопарк, Менський 

краєзнавчий музей ім. В. Покотила, смт. 

Новгород-Сіверський (Спасо-

Преображенський монастир, Замкову 

гору, Тріумфальну арку, Базарну площу), 

Батурин - гетьманську столицю, парк 

природи «Беремицьке», музейний 

комплекс «Добрянець», зоопарк «12 

місяців», державний музей авіації ім. 

О.К. Антонова, смт. Седнів (Георгіївська 

церква, садиба Лизогубів, Воскресенська 

церква та сплав по річці Снов), 

Національний  історико-культурний 

заповідник «Качанівка», Національний 

парк «Межгір»я», а також  Житомир та 

взяли участь у заходах до свята святого 

Миколая у с. Немиринці Житомирської 

області. 

12 250  



№ 5 “ВУЛИК” - 

групи денного 

догляду для 

дітей та молоді 

з інвалідністю” 

1 493 200 1 042 391,01 

Проект реалізовано на базі приміщення 

ГО «Голос батьків» за адресою:  м. 

Чернігів, вул. Захисників України, 9б. 

У рамках реалізації проекту надані 

наступні послуги: 

Соціальні послуги денного догляду: 

1. Надання санітарно – гігієнічної 

допомоги 

2. Організація харчування й допомога у 

прийнятті їжі 

3. Навчання користуванню та 

вироблення практичних навичок 

самостійного користування технічними 

допоміжними і обов’язковими 

гігієнічними засобами. 

4. Спостереження за станом здоров’я, 

допомога у проведенні процедур, 

пов’язаних зі здоров’ям. 

5. Надання допомоги у виконанні 

лікувально-фізичних вправ 

6. Надання психологічної підтримки та 

рекомендацій стосовно здорового 

способу життя й раціонального 

харчування (бесіди, спілкування, 

мотивація до активності)  

7. Сприяння в організації денної 

зайнятості, дозвілля: сприяння у 

забезпеченні книгами, журналами, 

газетами, іграми; допомога у написанні й 

прочитанні листів; нагляд і допомога під 

час заняття рукоділлям; нагляд і 

допомога при відвіданні театрів, 

виставок й інших розважальних заходів 

та ін. 

Соціальні послуги соціально-побутової 

реабілітації: 

• навчання дитини з інвалідністю 

основних соціально-побутових навичок; 

• соціальна адаптація та пристосування 

до навколишнього середовища; 

• організацію дозвілля та проведення 

культурних заходів, конкурсів; та ін. 

450 808,99  

№ 93 “Мобільний 

пункт 

харчування 

бездомних та 

малозабезпечени

х осіб м. 

Чернігова” 

292 000 202 100  89 900  

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради 

№ 32 “Бокси 

життя: якщо 

можеш - віддай, 

якщо хочеш - 

візьми” 

59 680 44 830 

У ході реалізації проекту придбані два 

бокси та здійснено друк рекламних 

матеріалів. 

14 850 Економія 

№ 91 “Чіпування 

домашніх та 

безпритульних 

тварин. Крок до 

гуманності. 

Крок до 

відповідальності

” 

300 000 300 000 

У ході реалізації проекту проведені 

роботи з чіпування 829 тварин, придбано 

736 шт. чіпів, проведена рекламно-

інформаційна робота та оплачені 

послуги з друку інформаційних 

матеріалів 

  



Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради 

№ 2 “Сучасний 

спортивно-

освітній простір 

“Active Space” 

1 387 050 1 387 050 

У ході реалізації проекту проведені 

роботи з влаштування міні футбольного 

майданчика з штучним покриттям 

  

№ 21 “Реконстр

укція 

баскетбольного 

майданчика на 

території 

СЗСШ № 1” 

1 495 000 1 495 000 

Були проведені роботи з влаштування 

баскетбольного майданчика, трибун, 

освітлення та бігових доріжок 

  

№ 41 “Реконстр

укція 

спортивного 

майданчика” 

1 500 000 1 497 762 

Були проведені роботи з влаштування 

баскетбольно-волейбольного 

майданчика із штучним покриттям 

2 238 Економія коштів 

№ 60 “Універсал

ьний спортивний 

майданчик для 

волейболу та 

баскетболу для 

жителів 

мікрорайону 

Подусівка” 

1 496 000 1 496 000 

Були проведені роботи з влаштування 

баскетбольно-волейбольного 

майданчика із штучним покриттям. 

  

№ 65 “Школа 

№20 – 

комфортна та 

безпечна для 

всіх” 

1 480 180 1 480 180 

Були проведені роботи з улаштування 

тротуарів плиткою ФЕМ та благоустрою 

території 

  

№ 84 “Створенн

я ландшафтних 

естетзон для 

безпечного та 

змістовного 

дозвілля” 

749 503 749 503 
Були проведені роботи з улаштування 

клумб 
  

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради 

№ 51 “Відеокат

алог “Дерев'яне 

мереживо 

Чернігова” 

257 600 194 177,00 

В рамках реалізації проекту створено 20 

відеосюжетів про старі чернігівські 

будинки з унікальним дерев’яним 

різьбленням. Ознайомлено широку 

аудиторію глядачів з найцікавішими 

зразками дерев’яної архітектури 

Чернігова, (demer.cn.ua/ua/video) 

69423,00 

Економія коштів 

(залишок) виникла 

за рахунок 

проведення 

спрощених 

процедур в системі 

«ПРОЗОРО». 

№ 54 “Безкошт

овні курси 

української 

мови” 

250 000 152 886,41 

За час роботи безкоштовних курсів 

української мови проведено 19 творчих 

зустрічей, реалізовано цілий ряд 

навчально-просвітницьких заходів з 

охопленням широкої аудиторії, 

проведено 282 навчальні лекції як очно 

так і в он лайн режимі, 1 просвітницька 

лекція- екскурсія до музею Катерини 

Білокур. 

19284,59 



№ 56 “Фестива

ль “Зелена 

Сцена” 

808 000 798 653,04 

В рамках культурно-освітнього проекту 

«Зелена сцена» проведено 5 фестивалів з 

травня по вересень 2020 року кожен з 

яких включав в себе локації з виступу 

музичних гуртів, читання творів 

молодих авторів, виставок живопису, 

графіки, майстср-класи, ворк-шопи, 

інтерактивні ігри та розваги для дітей, 

кінопоказ просто неба. «Зелена сцена» це 

проект який став абсолютно відкритим 

як для жителів Чернігова так і для гостей 

міста. Перегляд записів фестивалю 

«Зелена сцена» на YouTube каналі. 

9436,96 

Управління освіти Чернігівської міської ради 

№ 3 “Навчально-

розвивальний 

майданчик 

(технічна 

лабораторія) 

“РобоСвіт” 

1 279 351 1 262 238 

Придбано товарно-матеріальні цінності 

для організації навчання та облаштовано 

приміщення під технічну лабораторію 

для гуртка 

17 113 Економія коштів 

№ 9 “Соціальна 

творчість 

студентського 

театру «EX 

LIBRIS»: свобода 

від наркотиків” 

299 850 187 212,37 

В ході реалізації проекту придбано 

товарно-матеріальні цінності для 

організації театральних постановок. 

Здійснено друк буклетів зі смисловим 

навантаженням для профілактики  

розповсюдження наркоманії, фото 

зйомка та відео зйомка, обробка фото та 

монтаж відео. Взимку було проведене 

для молоді інтенсивне навчання з таких 

дисциплін як сценічна пластика та 

акторська майстерність, хореографія, 

основи гримування та сценографії, 

психологія наркозалежних та способи 

педагогічного впливу для профілактики 

залежності. 

Упродовж декількох етапів тривали 

заняття з вивчення роману-основи для 

постановки – це бестселер 

американського письменника Філіппа 

Діка «Потьмарення» Була написана п’єса 

за мотивами роману. 

У вересні відбулися камерні покази для  

цільової аудиторії - школярів 

112 637,63 

Економія коштів у 

зв"язку з забороною 

проведення масових 

заходів, пов"язаних 

з карантинними 

обмеженнями 

№ 29 “ПОКОЛІ

ННЯ Z: КРОК 

ДО УСПІХУ” 

299 200 0 НЕ РЕАЛІЗОВАНО 299 200 

В зв’язку з 

забороною 

проведення масових 

заходів, пов’язаних 

з карантинними 

обмеженнями 

№ 33 “Сучасна 

арт-студія” 
97 168 95 325,83 

В ході реалізації проекту придбано 

товарно-матеріальні цінності для 

організації гуртка 

1 842,17 

Економія коштів 

№ 68 “Булінг в 

школі: хто є 

стрілок, а хто - 

мішень?”- 

інтерактивні 

тренінги” 

80 050 0 НЕ РЕАЛІЗОВАНО 80 050 

В зв’язку з 

забороною 

проведення масових 

заходів, пов’язаних 

з карантинними 

обмеженнями 



Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради 

№ 17 “Здорове 

тіло, здоровий 

дух, здорова 

нація – успішне 

майбутнє!” 

1 197 000 1 037 320 

Проект реалізовано у повному обсязі. У 

рамках проекту придбано спортивне 

обладнання, ринг, спортивне 

екіпірування. 

159 680 Економія 

№ 19 “Спортивн

ий військово-

патріотичний 

табір “Я 

Українець” 

1 390 224 1 178 075,98 

Завдання щодо реалізації проекту 

виконано на етапі закупівлі складових 

проекту – матеріально технічної бази 

проекту. 

Фактична реалізація проекту в цілому 

відкладена в зв’язку з  діючими в Україні 

карантинними обмеженнями в період, на 

який було заплановано його здійснення.  

  Реалізацію проекту перенесено на 2021 

рік 

212 148,02 

Залишок не 

використаних кошті 

обумовлений 

економією, що 

виникла за 

результатами 

закупівель через 

систему Прозорро 

та неможливістю 

закупівлі елементу 

проекту «ММГ 

ПМ» (запланована 

вартість 29 100,00 

грн.) через 

відсутність 

пропозиції 

сертифікованої 

продукції та 

відсутністю 

необхідності 

закупівель за 

пунктом 

«Харчування» 

№ 34 “Спортивн

ий Клуб 

“МСТИСЛАВ” - 

соціальний зал з 

бойових 

єдиноборств” 

297 000 246 075 

Проект реалізовано у повному обсязі. У 

рамках проекту придбано спортивне 

обладнання, спортивний інвентар. 

50 925 

Економія коштів 

виникла у зв`язку з 

проведенням 

закупівель через 

систему 

«PROZZORО». 

Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради 

№ 63 “Відкидні 

столики для 

сповивання і 

стільчики з 

ременями 

безпеки в 

дитячих 

поліклініках 

Чернігова” 

130 500 90 638,07 

Протягом реалізації проекту, закладами 

охорони здоров’я, КНП «Дитяча 

поліклініка № 1 та № 2 ЧМР, було 

придбано та встановлено передбачене 

проектом оснащення у повному обсязі 

(сповивальні столики, відкидні стільці з 

кришками, смітники закриті з педаллю, 

ремені безпеки з замками-застібками) 

39 861,93 

 

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



№ 11 

“Культурно-

просвітницький 

центр для 

вразливих верств 

населення “Наша 

сила в єдності” 

299 900 201 366,68 

В ході реалізації проекту проведено 

соціологічне дослідження вразливих 

верств населення Чернігова  щодо їх 

становища, причин, наслідків важких 

життєвих умов. Був створений реєстр 

осіб, які бажали взяти участь у реалізації 

даного проекту та ініціативна група з 

числа вразливих верств. проведено 

творчі зустрічі з майстрами hand-made. 

Були організовані екскурсії до Любеча, 

Добрянки, Седнєва, Олешні (музей С. 

Русової), Міжріченського регіонального 

ландшафтного парку, Мезинського 

національного природного парку, 

екосадиби у м. Короп, еко-комплексу 

“Голубі озера”.  

30 серпня на базі туристичного центру, 

розташованого на території 

регіонального ландшафтного парку 

"Ялівщина" та у самому парку, провели 

для дітей - учасників Проекту "Наша 

сила - в єдності" квест-екскурсію з 

елементами спортивних завдань (з 

врученням призів учасникам). 

98 533,32 

Економія виникла у 

зв’язку з 

обмеженням 

проведення масових 

заходів, пов’язаних 

з карантинними 

обмеженнями 

ВСЬОГО 19 856 120 17 633 274,89  2 151 106,11  

 

 

 

 

 

Всього проектів-переможців – 26 шт. 

У тому числі: 

малі проекти – 13 шт.; 

великі проекти – 13 шт. 

Реалізовано проектів – 24 шт. 

Не реалізовано проектів – 2 шт. (управління освіти ЧМР: проект №№ 29,68) 


