
№ Назва Опис

1

Універсальний спортивно-

ігровий майданчик з 

поліуретановим покриттям на 

вулиці Козацька

Облаштування універсального спортивного 

майданчика з поліуретановим покриттям для 

гри в міні-футбол та інших спортивних ігор з 

футбольними воротами та баскетбольними 

кільцями.

2
Веслування на байдарках і 

каное доступне кожній дитині

Проведення безкоштовних навчальних занять 

і майстер класів з веслування на байдарках і 

каное для дітей м. Чернігова. Проект 

передбачає придбання 10 байдарок і каное 

(далі - човнів), 10 весел і 10 рятувальних 

жилетів, що дасть змогу юному поколінню 

нашого міста безпечно, якісно і систематично 

самовдосконалюватись на сучасному 

обладнанні.

4

"Барви голосу" – фоніатрично-

сурдологічний кабінет для 

мешканців міста Чернігів і не 

тільки

Необхідність кваліфікованої фоніатричної 

допомоги викликана зростанням патології 

голосового апарату і збільшенням 

контингенту осіб голосомовних професій. Це 

– викладачі, співаки, актори, диктори, 

юристи, медичні працівники, керівники усіх 

рівнів, військовослужбовці, 

священнослужителі та ін.. Проект передбачає 

створення кабінету для надання допомоги 

пацієнтам з проблемами голосу, мовлення та 

слуху.

9 Крок до життя

Проведення безкоштовно реабілітацію та 

ресоціалізацію людей, хворих на алкоголізм 

та наркоманію (за допомогою місцевого 

бюджету) з числа малозабезпечених, 

найбільш вразливих громадян та  соціально 

незахищених верств населення. Та 

повернення до плідного життя громадян 

нашого міста, які втратили надію на це. 

Реабілітацію проводитиме команда ГО 

"Реабілітаційний центр Сівер".

Перелік великих проектів,  які беруть участь

 у голосуванні 2020 року
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11

Чернігів спортивний: 

реконструкція будівлі Центру 

спортивної боротьби

Проект передбачає ремонт фасаду будівлі 

некомерційного підприємства «Центр 

спортивної боротьби» Чернігівської міської 

ради, заміна покрівлі даху. Це зменшить 

витрати на утримання будівлі, у зв’язку з 

покращенням теплоізоляції та витрат на 

постійний ремонт, дасть змогу тренуватися 

молоді у кращих, біль комфортних умовах.

13
Rise to the top together! 

(Дістанемось вершин разом!)

Проєкт передбачає будівництво баскетбольно-

волейбольного  майданчика на території 

СЗОШ № 2 м. Чернігова. Реалізація проєкту 

дасть можливість учням долучитись до 

активного відпочинку, з користю проводити 

час, займатись баскетболом, волейболом на 

сучасному полі, молоді реалізовувати свій 

спортивний потенціал, сприятиме 

пропагуванню здорового способу життя та 

залученню молоді до спорту.

15 «Повноцінне Життя!»

Створення умов повноцінного життя осіб з 

інвалідністю та людей поважного віку 

шляхом надання послуг соціальної 

реабілітації, арт-терапії, в тому числі театро – 

терапії, 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.
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16

Комплексні послуги   денного 

догляду, театральної студії та 

творчої зайнятості  людей з 

інвалідністю

Проект передбачає  надання   послуг з 

денного догляду,  театральної студії, 

працетерапії для людей з інвалідністю та 

зайнятість  незахищених верств населення  в 

інклюзивній творчій майстерні. Ці послуги 

будуть сприяти покращенню  якості  життя, 

підвищенню соціалізації, емоційного стану, 

подоланню  ізоляції, створення адаптованого 

середовища для спілкування та розвитку 

людей з інвалідністю.

17

Облаштування майданчику 

для вуличної гімнастики на 

Масанах (Street Workоut)

Облаштування спортивного майданчику 

Workout у мікрорайоні Масани (населення 15 

тис).  Workout - напрям вуличного фітнесу, 

що розвивається в усьому світі.  Поєднує в 

собі елементи легкої атлетики і силових 

вправ з власною вагою. Підходить як для 

початківців, а й для професіоналів. 

Майданчики Workout у мікрорайоні відсутні. 

Реалізація забезпечить безкоштовний доступ 

до фізичного комфорту мешканців.

18

Комплексний волейбольно – 

баскетбольний спортивний  

майданчик ЗНЗ №7

На базі школи працює секція з волейболу, в 

зимовий період діти займаються у 

відремонтованій спортивній залі, а в осінньо-

весняний період комплексний волейбольно - 

баскетбольний спортивний майданчик 

дозволить учням займатись на свіжому 

повітрі в комфортних умовах, проводити 

змагання з іншими школами, що розміщені в 

мікрорайоні.

19
Сучасний  спортивний 

комплекс «School 5-arena»

У мікрорайоні  ЗОШ №5: від П’яти кутів до 

ТРЦ «Голлівуд», фактично відсутні спортивні 

та дитячі розважальні майданчики. Територія 

школи № 5 дозволяє розмістити сучасний 

футбольно-баскетбольний спортивний 

комплекс «School 5- arena», який буде 

доступний як для здобувачів освіти та 

працівників школи, так і для мешканців 

мікрорайону.
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22
Від кращих серед рівних,  До 

рівних серед кращих.

Територія 25 школи та гімназії 31 має спільну 

територію, яка є відкритою і 

загальнодоступною для всіх мешканців 

мікрорайону. Учні, батьки, жителі тут 

активно відпочивають. Але територія не 

відповідає сучасним вимогам. Реалізація 

цього проєкту допоможе створити безпечну 

зону відпочинку для мешканців мікрорайону

23
Відкритий сучасний простір 

для розвитку дітей та молоді

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.

24

Розвинемо бокс в Чернігові 

разом, заради успіхів молодих 

спортсменів

Проект передбачає придбання чотирьох 

нових тренувальних рингів, на помості, для 

дітей та молоді Чернігова які займаються 

боксом. Це дасть змогу боксерам значно 

поліпшити свої результати, завдяки 

якіснішому та повноцінному тренувальному 

процесу; набагато швидше отримати навички 

змагального процесу та орієнтування в ринзі, 

відточити свою майстерність та 

професійність, отримати дорогоцінний 

досвід.

25 Паркова зона для відпочинку

Зважаючи на існуючий стан парку який 

знаходиться в прибудинковій території між 

житловими будинками, які знаходяться за 

адресою  Проспект Перемоги 107, вулиця 

Гонча 41 та вулиця Гонча 47, а також 

соціальну значущість вказаного об’єкта, як 

частини інфраструктури міста Чернігова 

пропонується привести її у належний стан 

для створення комфортних умов для жителів 

міста різних категорій.
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27
Облаштування спортивного та 

дитячого  майданчиків

Спорудження спортивного та дитячого 

майданчиків,  покриття яких виготовлене з 

резинової крихти та основи- утрамбований 

гран відсів,геотекстиль - створить умови для 

занять улюбленими видами спорту, для 

активного відпочинку людей будь-якого віку.

28

Водовідведення дощової води з 

двору в будинках якого 

проживають 2 тис чоловік

Замурована дощова каналізація!

Зробити водовідведення шляхом будівництва 

внутрішньої мережі зливової каналізації 

загальною протяжністю 141 м.

29

Реконструкція двох 

спортивних майданчиків у 

історичному центрі міста

Проект передбачає реконструкцію двох 

спортивних майданчиків.  Ці площадки 

будуть облаштовані сучасним обладнанням 

та покриттям для можливості проведення 

тренувань та змагань з тенісу та волейболу. 

Вони розміщені в історичному центрі міста - 

парк «Дитинець» та будуть доступні усім 

охочим.

30 "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.

32 АРТтериторія

Внутрішнє подвір'я  Міського палацу 

культури можливо облаштувати як 

комфортний та сучасний простір під 

відкритим небом, де відбуватимуться майстер-

класи, презентації, виставки, обмін досвідом, 

лекції, спортивні змагання (шахи, шашки 

тощо). Функціонуватиме територія у теплу 

пору року з травня і до середини вересня. 

Мова йде про невелику сцену, відповідне 

освітлення, звук, зручні місця для сидіння.
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33 Будемо здорові разом

Встановлення багатофункціонального 

спортивного майданчика з штучним 

покриттям для занять спортом учнів і 

мешканців мікрорайону та проведення 

спортивних змагань.

34

Cпортивний простір активного 

відпочинку для жителів 

мікрорайону Подусівка

Створення багатофункціонального 

спортивного простору для активного 

відпочинку, який включає облаштування 

спортивного майданчика системою панельної 

огорожі, доріжкою з тротуарної плитки, 

реконструкцією бігової доріжки з гумовим 

покриттям, встановлення зовнішнього 

освітлення, велопаркінгу на території школи 

№21 з метою благоустрою спортивного 

простору та популяризації здорового способу 

життя.

35

"ВУЛИК" - групи  денного 

догляду для дітей та молоді 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.

38
Бібліотечний простір 

"Бібліосад"

Пропонується створення на прилеглій до 

бібліотеки території сучасно облаштованого 

простору для проведення заходів культурного 

та просвітницького напрямку, організації 

дозвілля та спілкування відвідувачів 

бібліотеки, мешканців міста та його гостей. 

Існування такої відкритої зони сприятиме 

розширенню спілкування між різними 

віковими групами жителів міста, 

формуванню культури поведінки громадян.
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44

«Облаштування освітлення 

ділянки дороги вул.Єськова-

вул.Михалевича»

Облаштування освітлення ділянки дороги 

вул.Єськова-вул.Михалевича для безпечного 

пересування пішоходів та водіїв у темний 

період доби.

46 Сучасний ігровий комплекс

Створення сучасного освітнього середовища - 

ігрового майданчика на території школи для 

активного відпочинку учнів після уроків, під 

час занять у групі продовженого дня та при 

перебуванні влітку дітей у пришкільному 

таборі. Організація здорового відпочинку 

молодших школярів прилеглого мікрорайону 

Масани, віддаленого від культурно-

розважального центру міста.

51
Мурал проект "Легенди,що 

оживають крізь вікі"

Мурал проект "Легенди,що оживають крізь 

вікі" наше місто з надзвичайною історичною 

спадщиною і хочеться,щоб історію знали не 

тільки мешканці міста,але і гості ,що 

приїзжають!

Завдяки 3  великим картинам буде більш 

взнаваєма історія міста і турист зможе більше 

часу провести в місті.Проект буде створено 

командою "Method of Art", митцы,що 

важають рідним дімом Чернігів,але 

працюють по всій Україні.

52 Крок до повноцінного життя

Проект передбачає соціальну інтеграцію осіб 

з інвалідністю та людей похилого віку до 

повноцінного життя, шляхом створення 

центру неформальної комунікації, де особам з 

інвалідністю та людям похилого віку буде 

надана можливість приймати участь у 

культурно-дозвіллєвих та оздоровчих 

заходах, подорожувати вивчаючи рідний край 

та отримувати психологічну, емоційну 

підтримку.
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56

Мультиспортивний комплекс 

на території спортмайданчика 

ЗОШ № 13

На території ЗОШ № 13 у 2019 році 

реалізовано частину проекту за програмою 

Громадського бюджету: збудовано лише 

футбольне поле. Також у процесі реалізації 

було  демонтовано аварійні спортивні 

конструкції баскетбольні щити, рукохід 

тощо. Відтак, на сьогодні комплекс має 

незавершений вигляд і його функціональність 

є низькою, бо він лише частково 

пристосований для занять фізкультурою та 

спортом.

58
Фестиваль "Зелена Сцена" - 

ювілейний 10 сезон!

"Зелена Сцена" - це мультикультурний 

фестиваль та креативний простір, який 

створений у самому центрі Чернігова. Він 

складається з кількох майданчиків: 

музичного, виставкового, дискусійного, 

кінопоказу, дитячого, ярмаркового. Протягом 

X ювілейного сезону у 2021 році заплановано 

п’ять триденних фестивалів «Зелена Сцена», 

які відбуватимуться раз на місяць із травня по 

вересень включно.

59 Дихай, дій, твори

У зв’язку з карантином актуалізувалася ідея 

Open-air.  Заходи на свіжому повітрі 

дозволять дотриматися соціальної дистанції, 

а отже зберегти здоров’я людей чернігівської 

громади. Проєкт передбачає благоустрій 

окремих майданчиків та облаштування на 

них відкритих, але захищених від 

несприятливих погодних умов зон, для 

комфортного активного дозвілля.

61 Територія здоров'я

Капітальний ремонт бігових доріжок та 

реконструкція спортивного майданчика 

ліцею № 32 для массового заняття 

фізкультурою та спортом дітей та жителів 

мікрорайону Градецький.
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62

STREET FIGHT відкритий 

безкоштовний майданчик з 

єдиноборств та 

функціонального тренінгу

Відкритий безкоштовний майданчик з 

єдиноборств та функціонального тренінгу 

дозволить:

- прививати спортивну культуру у

людей різних вікових категорій;

- заохочувати молодь до спорту,

шляхом викладання різноманітних

спортивних дисциплін;

- забезпечувати можливість

безкоштовних тренувань для

прихильників спорту;

- давати можливість тренуватися

професійним спортсменам

63

Створення спортивно-ігрового 

комплексу "Спорт, рух, 

здоров'я"

Благоустрій, облаштування та створення 

спортивного майданчику з метою утворення 

додаткових безпечних та сучасних зон 

активного відпочинку за рахунок оновлення 

спортивно-ігрового середовища на території 

Чернігівської ЗОШ №29, вул.Доценка 9.

64

Комплекс заходів з ефективної 

допомоги хворим на 

туберкульоз "Дихай вільно!"

Проведення комплексу заходів з ефективної 

допомоги хворим на туберкульоз – доставка 

та контроль прийому протитуберкульозних 

препаратів шляхом здійснення щоденних 

візитів до клієнтів за місцем їх 

проживання/працевлаштування з метою 

спостереження за  дотриманням режиму 

лікування, ризиків переривання лікування на 

амбулаторному етапі, профілактики 

поширення інфекції серед оточення хворого

65

Реконструкція тротуарної 

плитки біля Залізничного 

вокзалу

Відновлення тротуарного покриття на 

території зупинки громадського транспорту 

«Залізничний Вокзал»
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68
Чернігів музичний – Чернігів 

туристичний

Проект спрямовано на:

-	формування власного музичного 

фестивального бренду та становлення міста 

як осередку «музичного туризму» в Україні 

(започаткування щорічного фестивалю 

музичної творчості «Nordfest»);

-	формування умов для творчої самореалізації 

чернігівських музичних виконавців 

(створення бази для репетицій музичних 

гуртів і музикантів та проведення міських 

музичних концертів).

72
Благоустрій території міського 

пологового будинку

Реконструкція зони відпочинку та 

влаштування паркінгу на прибудинковій 

території міського пологового будинку.

74
Допомога людям, які хворіють 

діабетом 1-го типу

Проект передбачає закупівлю 3070 упаковок 

тест-смужок до глюкометрів, які Чернігівська 

громадська організація "Товариство сприяння 

хворим цукровим діабетом" безкоштовно 

отримає від виробника. Малозабезпечені 

дорослі та інваліди з дитинства, які мають 

інсулінозалежний діабет потребують 

державної підтримки. В Чернігові таких 

людей більше 10000 осіб, з них близько 500 

осіб інсулінозалежні.

76
Міні футбольне поле на 

"Єськова"

Встановити міні футбольне поле (18x38 м) із 

штучним покриттям та стойками для сітки 

волейбольної, огородити огорожею.  Вимоги 

до мініфутбольного поля за міжнародними 

нормами: довжина  38-42 м, ширина 18-25 м. 

Розмір воріт 3х2 м. 

Ідея проекту: створення необхідної 

спортивної бази мікрорайону.

83

Створення  дитячого 

майданчику та зони 

відпочинку з додатковим 

озелененням

Проект передбачає створення дитячого 

майданчику та зони відпочинку з додатковим 

озелененням, для фізичного розвитку дітей та 

дозвілля мешканців прилеглих до майданчика 

будинків та всіх охочих.
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84
Скульптурно-мозаїчні арт-

лавки у образі Симарглів

Пропоную створити серію декоративно-

прикладних арт-об’єктів, образом для котрих 

стануть унікальні, суто чернігівські мотиви із 

різних чернігівських старожитностей. Одним 

із беззаперечних унікальних символів 

Чернігова є зображення Симаргла на капітелі 

Борисоглібського собору. Вважаю його 

найкращим об'єктом для популяризації, і 

хочу встановити лавки у образі їх зображення 

в публічному місці.


