
Перелік малих проєктів, які беруть участь у 

голосуванні у 2021 році 

№ Назва Опис ПІБ автора 

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. 

Синявський 

Дмитро 

Вікторович 

5 
Змагання 

екстрималiв 

Для прогресуючих райдерiв ми 

проведемо дуже цікаві змагання в 

дисциплінах самокати, велосипеди типу БМХ, 

скейтбординг, Лонгбординг, сноубординг. 

Гуліна Юлія 

Геннадіївна 

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 

Сергеєнко 

Володимир 

Олександрович 

Кушнір Людмила 

Вікторівна 

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. 

Вершок Галина 

Володимирівна 

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 

Бондаренко 

Валерій 

Олексійович 

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. 

Сахно Юлія 

Вячеславівна 

  



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. 

Левочко 

Наталія 

Олександрівна 

15 

«З любов’ю 

дітям».  Дитячий 

майданчик на 

вулиці Козацька 

Облаштування дитячого ігрового 

майданчика для активного та цікавого 

дозвілля дітей вул. Козацька 

Ніценко 

Людмила 

Анатоліївна 

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. 

Католик 

Михайло 

Анатолійович 

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. 

Кладько 

Олександр 

Віталійович 

30 

ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГІЧН

ОЇ 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 

Вауліна Юлія 

Миколаївна 



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. 

Бордонос 

Маргарита 

Іванівна 

Дмитрієва 

Тетяна 

Сусло Раїса 

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. 

Шеін Мирослав 

Сергійович 

Калініна Ольга 

Вікторівна 

Василенко Олеся 

Михайлівна 

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. 

Зіневич Людмила 

Василівна 

Терещенко 

Олена 

Анатоліївна 

Андрійчук 

Тамара 

Володимирівна 

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. 

Скрипка 

Наталія 

Степанівна 

48 

Спортивний 

майданчик на 

вулиці Волковича 

Спортивний майданчик для всів охочих 

займатися спортом 

Коваленко 

Володимир 

Вікторович 

  



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». 

Лісовецька 

Ірина 

Миколаївна 

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». 

Пісня Ірина 

Михайлівна 

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. 

Гросс Ярослав 

Андрійович 

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. 

Пінчук Ігор 

Володимирович 

Кривопиша 

Олексій 

Мироненко 

Володимир 



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. 

Кравчук Юрій 

Федорович 

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. 

Мозговий 

Віктор 

Іванович 

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 

Зубок 

Володимир 

Борисович 

Полуян Ігор 

Віталійович 

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. 

Швець Вікторія 

Олександрівна 

Ковальова 

Марина 
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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 

Андрушко 

Лілія 

Анатоліївна 

Максим Палій 

Людмила 

Скляренко 

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 

Чусь Наталія 

Михайлівна 

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.) 

Діденко Тетяна 

Олександрівна 

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). 

Хитрик Богдан 

Михайлович 

Тетяна Журман 

69 
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. 

Дарницька 

Юлія 

Геннадіївна 

Корицька 

Анастасія 

Євгенівна 

Малець 

Олександр 

Дмитрович 
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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. 

Дятел Сергій 

Сергійович 

Мойсеєнко 

Анжела 

Вячеславівна 

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. 

Кошарний 

Андрій 

Сергійович 

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. 

Воропай Олена 

Володимирівна 

Мойсеєнко 

Анжела 

Вячеславівна 
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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. 

Рись Ольга 

Олександрівна 

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. 

Мойсеєнко 

Анжела 

Вячеславівна 
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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. 

Хрустицький 

Віталій 

Анатолійович 
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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. 

Романова Дар'я 

Миколаївна 

83 

Облаштування 

спортивного 

майданчика на 

Стрілецькій 

набережній для 

мешканців 

мікрорайону 

Єськова. 

Облаштування спортивного майданчика 

на Стрілецькій набережній зі встановленням 

вуличних тренажерів. 

Летута 

В'ячеслав 

Васильович 
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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. 

Парубець 

Олена 

Миколаївна 

Тарасенко 

Артем 

Валерійович 

Онопрієнко 

Анастасія 

Валеріївна 
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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. 

Страмко 

Оксана 

Петрівна 
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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 . 

Вінниченко 

Марія 

Миколаївна 

Пазич  Ніна 

Олександрівна 
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ZoomerFest 

(Фестиваль 

творчої молоді у 

Чернігові) 

Проведення в Чернігові дводенного 

мультифестивалю молодих митців, з метою їх 

залучення до культурного життя міста. 

Усов Іван 

Андрійович 

Пасенко Поліна 

 

 

 


