
№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

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.

Спорт та 

туризм
1 385 680 Великий

Ніценко 

Людмила 

Анатоліївна

Позитивна

Позитивна

Негативна

Управління земельних ресурсів

Без зауважень

Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Без зауважень

Управління ЖКГ ЧМР

Реалізація проекту запланована на прибудинковій території у безпосередній близькості до будинку. 

Необхідно отримати згоду співвласників будинку. Необхідно отримати згоду співвласників 

прилеглих будинків на проведення даних робіт та включення вартості обслуговування 

запропонованого об’єкту до складу витрат на утримання будинку та прибудинкової території. 

Загальна вартість проекту з урахуванням зауважень перевищує максимально допустиму суму

(2 977 850,00 )

Фінансове управління ЧМР

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.

Спорт та 

туризм
1 500 000 Великий

Єкімов Олег 

Леонідович

Гамалій Сергій 

Олександрович

Іваненко Віктор 

Миколайович

Позитивна Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

3
Креативний  хаб "Зачарована 

Десна"

Культурно-креативний хаб створюється з 

залученням митців чернігівського регіону 

різних культурних секторів : музика, театр, 

живопис, літературна справа та інше. Хаб 

включає в себе серію майстер-класів для 

людей з інвалідністю; підготовку та 

проведення фестивалю інклюзивного 

мистецтва «Зачарована Десна». Завдяки 

застосуванню інноваційних технологій 

створимо унікальний культурний 

інклюзивний продукт

Культура та 

мистецтво
1 497 726 Великий

Усович Сергій 

Миколайович

Негативна

Позитивна

Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Проєкт відноситься до компетенції виключно управління культури та туризму, та потребує повного 

узгодження із управлінням фінансів. кошторис поданого проекту є абсолютно недоцільним у межах 

витрачання бюджетних коштів. Значна сума передбачена , по суті, на оплату (зарплатню, гонорари) 

залучених спеціалістів, норми яких не вкладаються у норми фінансування. Оплати керівника 

проекту, менеджеру – взагалі неможливі за БУ, тим більше вони є абсолютно необґрунтованими і 

висококомерційними. Оплата послуг оренд байдарок, інструктора з веслування безумовно завищені 

і необґрунтовані. Оплата авіаквитків неможлива. Проект у такому фінансуванні абсолютно 

недоцільний. Саме тому із такими визначеними сумами оплат гонорарів та послуг залучених 

спеціалістів – всього 648 тис, плюс Послуги плавучої майстерні живопису 200 тис, Інструктор по 

сплавам на байдарках 170 тис, + Прокат байдарок – 180 тис – все це по суті є значно завищеними 

для такого терміну проведення фестивалю. Саме тому проект до участі у голосуванні у даному 

вигляді виносити недоцільно.

Управління культури та туризму

Необхідно внести зміни до кошторису проєкту

Фінансове управління ЧМР

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.

Охорона 

здоров'я
1 500 000 Великий

Мудрицька 

Юлія 

Геннадіївна

Мойсієнко

Олена

Володимирівна

Позитивна Управління охорони здоров"я

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

Зведений аналіз проектів 2020 року



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

5

Облаштування водовідведення 

на перехресті вулиць 

Бортнянського та Рахматуліна 

в місті Чернігові

Облаштування водовідведення (вуличного) на 

перехресті вулиць Рахматуліна та 

Бортнянського зі спорудженням опорної 

стінки вздовж вулиці Рахматуліна (в районі 

водовідведення) для попередження 

руйнування дорожного покриття та 

запобігання зсуву грунту і пошкодження 

підземних комунукацій - телекому, газоводу 

та водовідведення.

Благоустрій 1 304 000 Великий

Харченко Борис 

Іванович

Москоленко 

Тетяна 

Анатоліївна

Осика Галина 

Василівна

Негативна

Управління ЖКГ ЧМР

Відсутні розрахунки. Зазначені у пропозиції ціни є необґрунтованими.

Запропонованим проектом не вказано технологію відводу талої та дощової води, протиерозійного 

захисту грунту, не вказано балансоутримувача та не зрозуміло можливість експлуатації об’єкту.

Привести вартість у відповідність.

Фінансове управління ЧМР

6 Зупини насильство в сім'ї

Проект спрямований на запобігання 

насильству в сім'ї, зменшення численності 

насильних дій, зокрема розв'язання проблем 

шляхом ліквідації необізнаності населення 

щодо своїх прав та інструментів їх захисту.

Соціальний 

захист
125 000 малий

Серкін 

Костянтин 

Юрійович

Забара Максим 

Русланович

Позитивна із 

зауваженнями

ЧМЦСССДМ

Необхідне уточнення щодо наявності відповідного Договору з Управлінням освіти ЧМР про 

можливість проведення даного проекту на територіях ЗНЗ. В цілому проект актуальний для реалій 

сьогодення.  Зауваження щодо кошторису:

1. Розроблення та друк інформаційної поліграфічної продукції  (не деталізовано –якої саме : флаер 

, листівка, сіті-лайт, банер ……це все вплває на кількість і ціну )

...

3. Компенсація витрат на залучення науковців, викладачів, адвокатів, психолога. (якщо це 

компенсація , то річ йде про ФОП.  Якщо ж автор мав на увазі фізичну особу, то повинно бути 

зазначено «Оплата послуг за договорами ЦПХ» та зазначена сума ЄСВ) про що саме писав 

автор?

4.Оренда аудіо/відео  технічного обладнання (не деталізовано –якого саме обладнання )

5. Транспортні витрати (про що саме автор пише оренда авто чи витрати на паливо? Невідомо з 

даної інформації)

7. Інші поточні витрати (не деталізовано –які саме, чи стосуються вони реалізації проекту)

Фінансове управління ЧМР

7
Творча майстерня 

"Креативний простір"

Проект передбачає створення творчої 

майстерні з новітнім технологічним 

обладнанням для  оволодіння молоддю та 

мешканцями міста засобами сучасних 

технологій, популяризації декоративно-

ужиткового мистецтва,  розвитку  творчого 

потенціалу та професійного самовизначення.  

Майстерня буде використовуватися для 

проведення масових заходів творчого 

напрямку ( гуртки, майстер-класи, виставки-

ярмарки).

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

299 220
Попсуй Наталія 

Василівна

ПРОЕКТ 

ВИДАЛЕНО 

АВТОРОМ

8 Школа домедичної допомоги

Навчання теоретичних знань та набуття 

практичних навиків у  пересічних  мешканців 

міста, учнів, студентів та їх батьків, 

педагогічного складу навчальних закладів, 

членів загону територіальної оборони 

Чернігова в наданні першої невідкладної 

домедичної допомоги, допомога в підготовці 

та проведенні міського етапу всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)

Охорона 

здоров'я
142 950 малий

Білецький Ігор 

Васильович

Тоцький Ігор

Миколайович

Позитивна із 

зауваженнями

Негативна

Управління освіти ЧМР

Реалізація проекту дасть можливість провести 200 тренінгів з навчання теоретичних знань та 

набуття практичних навиків у  пересічних  мешканців міста, учнів, студентів та їх батьків, 

педагогічного складу закладів освіти в наданні першої невідкладної домедичної допомоги, 

допомоги в підготовці та проведенні міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Закуплене обладнання буде використовуватися у закладі 

освіти в подальшій роботі.  

Проте, автору проєкту доцільно вказати кількість теоретичних і практичних занять, кількість груп, 

для яких буде проводитися  тренінг  та періодичність (графік) занять.

Управління охорони здоров"я

На базі КНП «Обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф» Чернігівської обласної 

ради працює клас для безкоштовного навчання наданню долікарської допомоги, з використанням 

манекенів та муляжів

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

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".

Соціальний 

захист
867 000 Великий

Тараненко 

Анатолій 

Григорович

Чичаєва Іриена 

Григорівна

Карташов 

Костянтин 

Геннадійович

Негативна

Позитивна із 

зауваженнями

Управління охорони здоров"я

Функцію медичного супроводу та реабілітації виконують медичні працівники диспансерного 

наркологічного відділення КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської 

обласної ради,  реалізація проекту не вбачається доцільною в контексті економії бюджетних коштів 

ЧМЦСССДМ

Проект конче потрібний для міста Чернігова, через проблему зростання залежності від алкоголю та 

наркотиків серед школярів та молоді. Потребує конкретизації  питання оплати щодо оренди 

приміщення. П.5 Проекту. Зауваження щодо кошторису:

1.Зарплата бухгалтера ( 5000 грн. х 12 міс.) (це штатні особи? Не зазначена яка сума припадає на  

ЄВС яка повинна бути обов`язково сплачена)

...

3. Зарплата  консультантів та психологів (8 осіб х 5000.00 грн. х 12 міс.)  (це штатні особи? Не 

зазначена яка сума припадає на  ЄВС яка повинна бути обов`язково сплачена)

4. Оплата оренди та комунальних послуг ( 25000 грн. х 12 міс.) (якщо зазначено в п.5 проекту, що 

ГО «Реабілітаційний центр Сівер», вже орендує приміщення в ПАТ Укртелеком, то про яке 

приміщення йде мова в зазначеному пункті? Це буде окреме приміщення чи це йде мова про 

відшкодування витрат з оренди та комунальних послуг, тоді чи має  на це право ГО )

5.Лазерний принтер (багато функціональний пристрій) (сума коштів передбачає придбання 

основних засобів, згідно «ПСБО 121» сума вище 6000 грн є витратами на придбання основних 

засобів)

Фінансове управління ЧМР

10

Реконструкція прибудинкової 

території за адресою проспект 

Перемоги 54

Проект передбачає реконструкцію ділянки 

покриття прибудинкової території за адресою 

проспект Перемоги 54, зі сторони проїжджої 

частини. Проектом передбачено організацію 

зони паркування, відновлення зеленої смуги, 

та встановлення місць відпочинку. 

     Зараз територія перед будівлею є в 

сумному стані, тут лише розтрощений 

тротуар, та хаотично припарковані авто, хоча 

площа ділянки велика.

Благоустрій 660 100 Великий
Ляшко Аандрій 

Володимирович

ВІДХИЛЕНО

відсутній Бланк-

заявка та 

підписний лист 

15 осіб що 

підтримують 

проект

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 500 000 Великий

Ноткін 

Костянтин 

Валентинович

Позитивна Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
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проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

12

Студія мультиплікації як 

важливий чинник формування 

соціальної відповідальності 

молоді

Проект направлений на роботу з молоддю 

шкільного віку. Основна ідея  – за допомогою 

створення мультфільмів на соціально важливі 

теми розвивати у сучасної молоді 

відповідальне ставлення до себе, оточуючих, 

навчання, природи, говорити про те, що 

насправді важливо для міста. Широке коло 

тем дасть можливість проекту залучати до 

роботи в студії відомих містян, зробити сам 

проект тривалим  та цікавим.

Освіта 233 247 малий

Колесник 

Оксана Петрівна

Тарасенко 

Людмила 

Миколаївна

Позитивна із 

зауваженнями

Управління освіти ЧМР

Реалізація проєкту сприятиме можливості залучення старшокласників ЗОШ №27 до створення 

мультфільмів на соціально важливі теми, розвитку у сучасної молоді відповідального ставлення до 

себе, оточуючих, природи, створення креативного навчального контенту.

Проте, авторами проєкту не надана інформація про кількісні показники результатів реалізації 

проєкту (скільки мультфільмів планується відзняти), відсутній чіткій план виробництва 

мультфільмів, сценарні розробки та кількість осіб, які будуть задіяні у реалізації проєкту. Відсутня 

інформація щодо фаховості керівників майбутньої студії мультиплікації. Крім того, складові 

завдання проєкту зазначені з порушеннями  ст.5 п.4 Закону України «Про публічні закупівлі».

Реалізація запропонованого проєкту передбачає витрати в майбутньому , а саме оплату ліцензій на 

програмне забезпечення відповідно п. 15 складових завдань.

Фінансове управління ЧМР

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 500 000 Великий

Горнюк Наталія 

Миколаївна

Синіговець Ігор 

Васильович

Хоменко 

Олександр 

Ігорович

Позитивна

Позитивна

Управління освіти ЧМР 

Реалізація проекту сприятиме створенню сучасних умов для занять і подальшого розвитку 

баскетболу та волейболу, дасть можливість здобувачам освіти СЗОШ №2 та жителям мікрорайону 

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 жителів міста до спорту. 

Управління капітального будівницва

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

14
Безкоштовні курси української 

мови

Безкоштовні курси української мови - це 

відкриті лекції знаних фахівців з української 

мови, літератури,  творчі зустрічі з 

письменниками, журналістами,  відкриті 

дискусії для усіх охочих розширити свій 

кругозір. Проект допоможе чернігівцям і 

вимушеним переселенцям, які щиро бажають, 

але дотепер не мали можливості  та 

сприятливого мовного середовища, опанувати  

державну мову та послуговуватися нею

Освіта 250 000 малий

Зіневич 

Людмила 

Василівна

Андрійчук 

Тамара 

Володимирівна

Терещенко 

Олена 

Анатоліївна

Позитивна Управління культури та туризму

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

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.

Соціальний 

захист
905 000 Великий

Філатова 

Вікторія 

Олексіївна

Позитивна ЧМЦСССДМ

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

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.

Соціальний 

захист
1 500 000 Великий

Лозбень Надія 

Миколаївна

Позитивна ЧМЦСССДМ

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

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.

Спорт та 

туризм
463 775 Великий

Кунтиш Ольга 

Михайлівна

Позитивна

Позитивназ 

зауваженнями

Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Без зауважень

Управління ЖКГ ЧМР

Точна вартість буде визначена після розроблення проектної документації. Орієнтовна розрахункова 

вартість 678 800,00  гривень.

Необхідно отримати згоду співвласників прилеглих будинків на проведення даних робіт та 

включення вартості обслуговування запропонованого об’єкту до складу витрат на утримання 

будинку та прибудинкової території.

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 500 000 Великий

Колотило 

Наталія 

Радіонівна

Позитивна

Позитивна

Управління освіти ЧМР

Реалізація проекту сприятиме створенню сучасних умов для занять і подальшого розвитку 

баскетболу та волейболу, дасть можливість здобувачам освіти ЗОШ №7 та жителям мікрорайону 

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 жителів міста до спорту. 

Управління капітального будівництва

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 500 000 Великий

Борок Євгенія 

Георгіївна

Юрченко 

Олександр 

Павлович

Ковальова

Ольга 

Миколаївна

Позитивна із 

зауваженнями

Негативна

Управління освіти ЧМР

Реалізація проекту сприятиме створенню сучасних умов для занять і подальшого розвитку футболу, 

баскетболу та волейболу, дасть можливість здобувачам освіти ЗОШ №5 та жителям мікрорайону 

долучитись до активного відпочинку, з користю проводити час, займатись баскетболом, 

волейболом, футболом на сучасному полі, молоді реалізовувати свій спортивний потенціал, 

сприятиме пропагуванню здорового способу життя та залученню жителів міста до спорту. 

Проте, відсутні детальні обґрунтування витрат за кошторисом та візуалізація майбутнього об’єкту.

Управління капітального будівництва

Реальна вартість виконання запропонованих робіт набагато вища ніж зазначена у проекті.

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

20 UNIOR-QUIZ

Проєкт «UNIOR-QUIZ» - новий формат 

розваг для дітей та молоді, національна 

дитяча вікторина з українським контентом та 

адаптованими питаннями. Метою проєкту є 

популяризація інтелектуальних розваг серед 

дітей та молодого покоління, виявлення та 

заохочення творчого потенціалу молоді, 

заохочення дітей до інтелектуального 

розвитку та корисних альтернативних видів 

дозвілля.

Освіта 299 955 малий

Березинський 

Володимир 

Володимирович

Харченко Роман 

Володимирович

Позитивна із 

зауваженнями

Управління освіти ЧМР

Реалізація проєкту сприятиме можливості популяризації інтелектуальних розваг здобувачів освіти 

закладів загальної середньої освіти, виявлення та заохочення творчого потенціалу учнівської 

молоді, заохочення дітей та підлітків до інтелектуального розвитку та корисних альтернативних 

видів дозвілля шляхом участі в інтелектуальному турнірі.

Проте, автори проєкту не зазначають кому буде належати обладнання, придбане у рамках проєкту, 

як під час реалізації так і після завершення проєкту; враховуючи, що діючих закладів загальної 

середньої освіти, на базі яких потенціально можливо проводити заходи у рамках проєкту, – 32, то 

разом з 1/16, 1/8, ¼, ½ фіналів та фіналом, загалом достатньо проведення 37 ігор, що б дало змогу 

економії бюджетних коштів. Крім того, вважаємо за доцільне підтвердити фаховість осіб, які 

будуть працювати з дітьми та надати для вивчення приклад пакету запитань, які будуть 

використовуватися під час проведення заходів.

Надані фотографії свідчать, що під час проведення ігор порушуються санітарні вимоги щодо гігієни 

слуху дітей-учасників, а саме, через надмірну гучність музичного супроводження діти закривають 

вуха руками.

Необхідно внести зміни до кошторису витрат для реалізації проєкту.

Фінансове управління ЧМР

21
«Пізнаємо рідний край, 

пізнаємо свою країну»

Даний проект буде направлений на 

патріотичний, культурний та духовний 

розвиток, дітей та підлітків з сімей учасників 

АТО/ООС шляхом організації поїздок та 

відвідувань культурно-історичної та духовної 

спадщини Чернігова, Чернігівщини та 

України.

Соціальний 

захист
299 500 малий

Мозговий Віктор 

Іванович

Позитивна

Позитивна із 

зауваженнями

Позитивна із 

зауваженнями

Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Витратна частина на транспортні послуги та послуги екскурсовода із вартістю екскурсій не 

деталізовані. Сума оплати зарплатні (по суті) соціального працівника неаргументована, 

враховуючи, що оплата розрахована на рік – а це лише організація екскурсій. Наприклад, зарплатня 

педагога (соціального працівника) ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» 

ЧМР на 1 тисячу менше на місяць (і це при умові 5 денного робочого тижня та 8 робочого дня із 

значно більшими робочими функціями).

Управління культури та туризму

Відкорегувати нарахування заробітної плати відповідно до ЕСВ.

ЧМЦСССДМ

Необхідно уточнити маршрут екскурсій, та пряму залежність від нього фінансових розрахунків. 

Зауваження щодо кошторису:

1.Зарплата соціального працівника  в місяць за встановленим посадовим окладом, у т.ч. за 

трудовим договором разом з нарахуванням на оплату праці (якщо йде мова «за встановленим 

посадовим окладом», то автор буде нараховувати і сплачувати ЗП штатному працівнику? 

Допущено арифметичну помилку 6500,00*12 =78000,00 Нарахування на зарплату 

5070,00*12=60840,00 ЕСВ =1430,00*12=17160,00)

2. 2. Транспортні послуги 

(у п. 5 і додатку до проекту з маршрутами екскурсій зазначені різні напрямки. У п.5 це лише 

Чернігівщина у додатку до проекту це на 60% Київщина. Виникає питання щодо маршрутів та їх 

вартості)

Фінансове управління ЧМР

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

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 499 400 Великий

Кириленко

Наталія

Миколаївна

Овчаренко

Вікторія

Станіславівна

Палій Максим 

Петрович

Дьогтяр Руслан 

Сергійович

Позитивна із 

зауваженнями

Позитивна

Управління освіти ЧМР

Реалізація проекту сприятиме створенню безпечного, комфортного та сучасного простору подвір`я 

школи №25  та гімназії №31. Встановлення лав, сучасних комплектів автономного вуличного 

освітлення на сонячних батареях, оновлення огорожі підвищить рівень безпеки перебування на 

території закладів освіти, сприятиме розвитку естетичних смаків жителів мікрорайону. 

Проте створення огорожі порушує принцип загальнодоступності об’єктів, створених за кошти 

громадського бюджету.

Автори проєкту не передбачили витрат на ремонт та відновлення об’єктів створених у рамках 

проєкту.

Управління капітального будівництва

Без зауважень



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 254 740 Великий

Сахно Юлія 

В’ячеславівна

Довгоброд 

Людмила 

Андріївна

Верич Дмитро 

Анатолійович

Позитивна Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

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.

Спорт та 

туризм
418 548 Великий

Артюх Евгений 

Александрович

Позитивна Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

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.

Благоустрій 1 410 000 Великий

Шамрук Олег 

Павлович

Тураш

Сергій

Муцька

Карина

Позитивна

Позитивна

Управління земельних ресурсів

Частина земельної ділянки по вул. Гончій, 41 перебуває в постійному користуванні КП 

"Паркування та ринок" ЧМР та Чернігівських міських електромереж. Решта- земельна ділянка, на 

якій міська рада має право здійснювати реалізацію проєкту.

Управління ЖКГ ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

26

Покращення надання 

хірургічної допомоги дітям 

міста Чернігова та області

Єдиним хірургічним стаціонаром для дітей 

міста Чернігова та області є хірургічне 

відділення КНП "Чернігівська обласна дитяча 

лікарня" ЧОР. Хірургічна допомога дітям 

надається в цьому відділенні цілодобово. 

Щорічно проходить лікування більше 2000 

дітей і проводиться більше 1500 операцій. 

Відділення потребує реорганізації та 

покращення умов перебування дітей та 

батьків у відділенні.

Охорона 

здоров'я
1 400 000 Великий

Риженко 

Олександр 

Васильович

Позитивна Управління охорони здоров"я

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 500 000 Великий

Верба Людмила 

Олександрівна

Могильна Олена 

Володимирівна

Філіна Ірина 

Анатоліївна

Позитивна

Позитива

Управління освіти ЧМР

Реалізація проекту сприятиме можливості створення умов для задоволення потреб кожного 

мешканця мікрорайону ліцею №22 щодо зміцнення здоров’я; збільшення кількісті мешканців 

мікрорайону, що дотримуються здорового способу життя; поширенню досвіду серед педагогів 

міста щодо організації та проведення спортивно-оздоровчих заходів для учнів і батьків; співпраці з 

ДЮСШ міста щодо проведення міських змагань з різних видів спорту; соціалізації молоді та 

профілактики шкідливих звичок.

Витрати на утримання, поточний ремонт авторами проєкту не передбачені. 

Управління капітального будівництва

Висновок позитивний за умови використання матеріалів та обладнання, переліченого у кошторисі

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

28

Поверхневе водовідведення 

дощової води з двору в 

будинках якого проживають 2 

тис чоловік

Замурована дощова каналізація!

1. Зробити поверхневе водовідведення 

шляхом устатк. ливн. лотка (жолоба) для 

стоку дощ. води (фото 1 від 30.06.2020) з 

двору між буд. 196-Д, 204, 206 (пр-т Миру). 

Канавка повинна бути шириною 1,5 м, 

довжиною 30 м, глибиною від 3 см до 30 см.

2. Відновити 20 м тротуару від будинку 204 

до будинку 196-Д (див. фото 2 (від 2.07.2020).

Благоустрій 45 032 малий

Гаєвська Ганна 

Петрівна

Ткач Катерина

Негативна

Управління ЖКГ ЧМР

Відсутні розрахунки. Зазначені у пропозиції ціни є необґрунтованими.

Запропонованим проектом не вирішується питання водовідведення талої та дощової води а лише 

призведе до підтоплення будинків приватного сектору, контейнерного майданчику та інших 

житлових забудов.

Проблему слід вирішувати в комплексі з капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів та 

влаштування зливової каналізації

Фінансове управління ЧМР

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 500 000 Великий
Олійник Олег 

Леонідович

Позитивна

Позитивна

Управління капітального будівництва

Без зауважень

Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Потрібне уточнення щодо проведення реконструкційних робіт на даній території

Фінансове управління ЧМР

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.

Благоустрій 1 500 000 Великий

Лутченко Ольга 

Дмитрівна

Вірич Олена 

Іванівна

Позитивна

Управління ЖКГ ЧМР

Точна вартість буде визначена після розроблення проектної документації.

Фінансове управління ЧМР

31

Центр культурного розвитку 

для вразливих верств 

населення "Наша сила в 

єдності"

Продовжити діяльність Культурно-

просвітницького центру для вразливих верств 

населення (створеного у 2019 р. на базі 

ЧНТУ), як Центру культурного розвитку для 

вразливих верств населення Чернігова 

(одинокі матері з дітьми, багатодітні сім’ї, 

члени сімей АТО, ВПО, інваліди, пенсіонери, 

малозабезпечені сім’ї та ін.) з метою 

сприяння у розв’язанні їх соціальних проблем 

засобами культури й мистецтва, вк

Соціальний 

захист
300 000 малий

Карпова Ірина 

Гораціївна

Позитивна ЧМЦСССДМ

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

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.

Культура та 

мистецтво
1 050 202 Великий

Іваненко Олена 

Іванівна

Коцур Ольга 

Олексіївна

Лобур Діна 

Володимирівна

Позитивна Управлінн культури та туризму

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

33 Будемо здорові разом

Встановлення багатофункціонального 

спортивного майданчика з штучним 

покриттям для занять спортом учнів і 

мешканців мікрорайону та проведення 

спортивних змагань.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 495 000 Великий

Кульбака 

Ярослав 

Володимирович

Малець 

Наталія Іванівна

Пономаренко

Ігор

Миколайович

Позитивна

Позитивна

Управління освіти ЧМР

Без зауважень

Управління капітального будівництва

Можливе незначне перевищення кошторису у разі виконання всіх робіт

Фінансове управління ЧМР

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.

Благоустрій 1 499 700 Великий
Вальчук Тетяна 

Андріївна

Позитивна із 

зауваженнями

Позитивна

Управління освіти ЧМР

Реалізація проекту сприятиме облаштуванню багатофункціонального спортивного простору для 

активного відпочинку та занять фізичною культурою і спортом здобувачів освіти ЗОШ №21, 

допоможе формуванню здорового способу життя серед мешканців мікрорайону закладу освіти та 

будуть сприяти всебічному та гармонійному розвитку особистості, відволіканню дітей та підлітків 

від негативних впливів навколишнього середовища та вулиці, допоможуть підвищити роль фізичної 

культури, дозволить організовувати спортивні змагання на належному рівні. Проте, слід врахувати 

зауваження, викладені у пункті 7.

Управління капітального будівництва

Можливе незначне перевищення кошторису у разі виконання всіх робіт

Фінансове управління ЧМР

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.

Соціальний 

захист
1 499 400 Великий

Дей Ольга 

Олександрівна

Карасьова 

Любов 

Володимирівна

Смолянич Марія 

Олександрівна

Позитивна ЧМЦСССДМ

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

36

«Спортивна гімнастика – 

фізичний розвиток та здоров’я 

дітей»  -  створення умов для 

безкоштовних, повноцінних 

тренувань спортивною 

гімнастикою.

Створення сприятливих умов для організації 

повноцінних тренувань зі спортивної 

гімнастики шляхом забезпечення необхідним 

сучасним спортивним обладнанням єдиного в 

місті спеціалізованого залу для занять 

спортивною гімнастикою дітей міста 

Чернігова у Чернігівському обласному Палаці 

дітей та юнацтва, що сприятиме 

повноцінному та безпечному тренуванню 

спортсменів, а також розвитку спортивної 

активност

Спорт та 

туризм
296 938 малий

Коваленко Лілія 

Федорівна

Озінковська 

Оксана 

Михайлівна

Негативна Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Проект стосується облаштування приміщення залу Палацу дітей та юнацтва, який є власністю 

обласної ради, що, за умовами БУ, не дозволяється

Фінансове управління ЧМР

37
Культурно-мистецький проект 

"Театр без меж"

Маючи досвід аматорської театральної 

роботи, реалізуючи проект «Театр без меж», 

ми сприяємо підвищенню рівня культурного 

світогляду шляхом створення умов співпраці 

інтеграційного культурно-мистецького руху 

та активне залучення до нього громади міста 

Чернігова.

Культура та 

мистецтво
299 860 малий

Пісня Ірина 

Михайлівна

Позитивна Управління культури та туризму

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 500 000 Великий
Ільченко Ірина 

Олександрівна

Позитивна із 

зауваженням

Управління культури та туризму

Зауваження щодо кошторису. Необхідно провести перерахунок витрат на устаткування.

Фінансове управління ЧМР

39

«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.

Благоустрій 382 000
Заровна Ольга 

Сергіївна

ПРОЕКТ 

ВИДАЛЕНО 

АВТОРОМ

40 «School_of_rock»

Створення даного об’єднання сприятиме 

популяризації української музики та вихід 

нових талантів на зірковий олімп. 

Діагностуючи сьогоденну ситуацію, то в 

Чернігові відсутня музика як культура, і це – 

велика проблема. Діти не здатні ще сортувати 

інформацію, а дане об’єднання дасть змогу 

стати учасником який зможе доторкнутись до 

музики і власне створити її.

Культура та 

мистецтво
283 558 малий

Макивчук 

Никита 

Дмитриевич

Негативна Управління культури та туризму

Внести зміни до кошторису(вартість фільтрів, оренда приміщення та оплата комунальних послуг). 

Немає чіткого розуміння реалізації проєкту, зокрема місця розташування.У місті є музичні школи, 

які фактично виконують функціїї даного об"єкту. 

Необхідна консультація управління у справах сім"ї, молоді та спорту.

Фінансове управління ЧМР

41
Турнір з боксу „Король Рингу – 

Чернігів відкритий для світу”

Турнір з боксу „Король Рингу” – 

міжнародний проект, у якому беруть участь 

спортсмени з України та різних країн світу.

Спорт та 

туризм
291 900 малий

Бондаренко 

Валерій 

Олексійович

Позитивна Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

42
«Клуби здорового способу 

життя».

Створення клубів здорового способу життя 

для дітей та молоді з метою систематичної 

фізичної активності у вільний від навчання і 

роботи час в зручних і комфортних умовах із 

сучасним обладнанням.

Спорт та 

туризм
299 550 малий

Оліфер

Світлана

Василівна

Нікуліна Надія 

Петрівна

Васкова Тетяна 

Миколаївна

Позитивна Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

43
Освітній курс для дорослих і 

сучасні професії Чернігова

Простір в якому безкоштовно будуть навчати 

дорослих людей новим професіям, сучасним 

навичкам для життя в 21 сторіччі.

Освіта 296 780 малий
Дарницька Юлія 

Геннадіївна

Позитивна із 

зауваженнями

Управління освіти ЧМР

Реалізація проєкту сприятиме створенню освітнього простіру, в якому будуть безкоштовно 

навчатись дорослі люди, які хочуть дізнатись нове, змінити направлення своєї діяльності, навчитись 

сучасним професіям та навичкам.

Проте, через відсутність програми курсів неможливо оцінити раціональність використання 

бюджетних коштів. Крім того,  проведення занять планується в будівлі, яка не є об’єктом 

комунальної власності. Рекомендуємо, знайти приміщення, яке перебуває у комунальній власності 

територіальної громади міста.

Фінансове управління ЧМР

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.

Благоустрій 382 000 Великий
Летута В'ячеслав 

Васильович
Позитивна

Управління ЖКГ ЧМР

Необгрунтована вартість проекту

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

45
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,

Охорона 

здоров'я
296 500 малий

Вауліна Юлія 

Миколаївна

Позитивна із 

зауваженнями

ЧМЦСССДМ

Для обґрунтування витрат та елементарного порівняння зазначених витрат з реальною вартістю 

аналогічних товарів та послуг недостатньо інформації. Не деталізовано по структурі проекту 

складові та необхідність витрат.

Не зазначена інформація щодо оренди приміщення, де саме заплановано проводити заняття 

протяжністю 8 годин. Про які саме тренінги та семінари заплановано в проекті, з розрахунку на 

8годин. – теми? Про яку статистику вказує автор, де були взяті аналітичні дані, про яку конкретну 

кількість кінцевих бенефеціарів йде мова? Яка кількість учасників семінарів (на яку саме кількість 

заплановано заходи, адже приміщення повинно мати обмеження й є вимоги щодо занять 

психологів, як індивідуальних так і групових)?. В проекті замало інформації для узагальнення суті 

та розуміння доцільності розрахунків.

Фінансове управління ЧМР

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 060 083 Великий

Іваницька 

Наталія 

Анатоліївна

Позитивна

Негативна

Управління освіти ЧМР

Реалізація проєкту сприятиме створенню сучасного ігрового комплексу, який відповідає діючим 

нормам безпеки учнів та забезпечує активний та здоровий відпочинок школярів ЗОШ №35 у 

позаурочний час та жителів мікрорайону Масани віком 6-13 років. Враховуючи відсутність 

подібних споруд у мікрорайоні, вважаємо за доцільне реалізацію цього проєкту.

Управління капітального будівництва

Вартість багатьох позицій за кошторисом занижена у 2-3 рази. Реальна сума за кошторисом буде 

перевищувати 1 500 000 грн.

Фінансове управління ЧМР

47

Музичний світлоколоьровий 

фонтан-водограй "Красний 

Міст"

Загальновідома у місті мостова споруда 

"Красний міст" обладнується спеціальним 

гідро-світловим іакустичним обладнанням, 

яке забезпечує можливість створення гідро-

світло-акустичних керованих ефектів, в тому 

числі симетричних і асиметричних водограїв, 

фонтанів з обох боків мосту. Система працює 

в демонстраційному режимі безоплатно і 

дозволяє індивідуальне програмне управління 

в оплачуваному режимі.

Благоустрій 1 350 000 Великий

Демиденко  

Юрій 

Володимирович

Демиденко  

Володимир 

Юрійович 

Пилипенко 

Павло Павлович

Позитивна із 

зауваженням

Негативна

Управління архітектури та містобудування

Проєкт фонтану необхідно попередньо погодити з управлінням архітектури та містобудування 

міської ради.

Управління ЖКГ ЧМР

Зазначені у пропозиції ціни є необґрунтованими. Додатково необхідне облаштування технічного 

приміщення для встановлення обладнання забезпечення функціонування систем.

Загальна вартість проекту перевищує максимально допустиму суму.  За кошти Бюджету участі 

можливо розробити проектну документацію.

Фінансове управління ЧМР

48

Інформаційно-мистецький 

проект " Скарбниця 

національного одягу 

Чернігівщини"

Інформаційно-мистецький проект " 

Скарбниця національного одягу 

Чернігівщини" має на меті вивчення і 

демонстрація відомими жінками сьогодення 

міста національного українського одягу 

чернігівщини.Буде створено календар та 

промо ролік(туристичного направлення) в 

якому кожний місяць року буде уособлювати 

жінка, що зберігає традиції рідного 

коаю.Костюми передаються в управління 

культури.

Культура та 

мистецтво
250 000 малий

Рогова Олена 

Вікторівна

Ліман Ігор 

Віталійович

Негативна Управління культури та туризму

Зауваження щодо кошторису. Необхідно провести перерахунок витрат на поліграфічні послуги. 

Фінансове управління ЧМР

49
Тренажерний комплекс 

“Спортлайф”

З метою благоустрою та здійснення заходів 

щодо покращення і створення належних та 

безпечних умов для організації активного 

відпочинку дітей та дорослих пропонується 

вирівняти земельну ділянку на подвір’ї 

будинку по вул. Гетьмана Полуботка, б. 16 та 

встановити сучасний вуличний тренажерний 

комплекс з розміром 16?8 м.

Благоустрій 300 000 малий

Полтавська Лілія 

Миколаївна

Скок Вікторія 

Євгенівна

Позитивна

Позитивна

Позитивна

Управління земельних ресурсів

Без зауважень

Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Без зауважень

Управління ЖКГ ЧМР

Точна вартість буде визначена після розроблення проектної документації

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

50 Захисти себе і свою родину

Соціальні-економічні події, що відбуваються 

в Україні останнім часом: вплив бойових дій 

на Сході України, починаючи з 2014 року, 

неочікуване поширення коронавірусної 

інфекції COVID-19 є серйозними 

негативними стрес-факторами, що 

безпосередньо впливають на психологічний 

стан та активну життєдіяльність населення 

міста.

Цей проект спрямований на впровадження 

ефективної моделі психологічної підтримки

Соціальний 

захист
299 740 малий

Лісовецька Ірина 

Миколаївна

Позитивна із 

зауваженнями

ЧМЦСССДМ

Проект потребує конкретизації місця проведення проекту. Якщо на базі  ГО «Конкордія», вже 

запланований Проект № 21. Зауваження щодо кошторису:

1. Оплата праці фахівців (психологів) (не зазначено яка саме кількість психологів буде залучена, не 

зазначена сума ЄСВ на оплату праці)

2. Зарплата соціального працівника  в місяць за встановленим посадовим окладом, у т.ч.  за 

трудовим договорами разом з нарахуванням на оплату праці (сплата єдиного соціального внеску) 

(що означає за встановленим посадовим окладом?- це буде заробітна плата штатного 

працівника? Чи доцільно брати штатного працівника на виконання певної задачі?)

Фінансове управління ЧМР

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.

Культура та 

мистецтво
520 000 Великий

Роговий 

Владислав 

Юрійович

Рогова Олена 

Вікторівна

Ковтунович 

Андрій

Позитивна із 

зауваженнями

Негативна

Позитивна

Негативна

Управління архітектури та містобудування

1) щодо муралу по вул. Г.Полуботка,11/вул. Гонча,27:

мала відстань візуального сприйняття муралу на фасаді торця житлового будинку - перекриває 

будівля № 25 по вул. Гончій.

2) щодо муралів на фасаді будівлі по просп. Перемоги, 139 та стіні стадіону ім. Ю. Гагаріна:

не відносяться до об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.

Управління культури та туризму

Без зауважень

Управління ЖКГ ЧМР

Використання бюджетних коштів на об’єкти, що не перебувають у комунальній власності.

Будівля по просп. Перемоги 139 перебуває у приватній власності, стадіон ім. Ю. Гагаріна – 

державна власність.

Житловий будинок №27 по вулиці Гонча має не утеплені фасади.

Фінансове управління ЧМР

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.

Соціальний 

захист
1 269 718 Великий

Федорова 

Світлана 

Віталіївна

Позитивна

Позитивна

Управління культури і туризму

Без зауважень

ЧМЦСССДМ

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

53

Створення зони комфорту для 

відвідувачів і пацієнтів по 

вул.Пирогова,16 та прилеглих 

лікарень.

Проект передбачає створення "зони 

комфорту" для відвідувачів та пацієнтів 

Чернігівської обласної дитячої лікарні і 

прилеглих лікарень, поліклінік, диспансерів а 

також інших мешканців та гостей міста.

Благоустрій 260 000 малий

Марухненко 

ольга 

Олександрівна

Негативна

Негативна

Управління земельних ресурсів

Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні КП "Чернігівська обласна лікарня" 

Чернігівської обласної ради та не належить до земель комунальної власності Чернігівської міської 

ради.

Управління ЖКГ ЧМР

Запропонований проект не рекомендується управлінням житлово-комунального господарства 

Чернігівської міської ради, оскільки роботи по облаштування зони комфорту для відвідувачів і 

пацієнтів прилеглих лікарень, поліклінік, диспансерів по вул. Пирогова, 16 планується проводити 

на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні комунального некомерційного 

підприємства "ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" Чернігівської обласної ради (не 

перебуває в комунальній власності громади міста Чернігова), при цьому відсутнє погодження 

зазначеного землекористувача щодо облаштування зони комфорту для відвідувачів і пацієнтів 

прилеглих лікарень, поліклінік, диспансерів за вказаною адресою.

Не враховано розроблення технічної документація із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

54
Реконструкція групи для дітей 

з вадами зору

Реконструкція групи для дітей з вадами зору в 

"Закладі дошкільної освіти  №23 Чернігівської 

міської ради", приведення до сучасних вимог 

та стандартів, оновлення меблів та оснащення 

сучасною технікою. Це значно покращить 

умови для розвитку та виховання малечі з 

особливими потребами.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

77 405 малий
Чайка Олена 

Олександрівна

Позитивна із 

зауваженнями

Негативна

Управління освіти ЧМР

Реалізація проєкту сприятиме реконструкції групи для дітей з вадами зору в «Закладі дошкільної 

освіти №23 Чернігівської міської ради», приведення до сучасних вимог та стандартів, оновлення 

меблів та оснащення сучасною технікою. Це значно покращить умови для розвитку та виховання 

дітей з особливими освітніми потребами.

Проте, автори проєкту не передбачили витрати на розробку проєктно-кошторисної документації та 

оплату праці під час виконання ремонтних робіт. Крім того, порушено принцип 

загальнодоступності до об’єкту, створеного у рамках реалізації проєктів за кошти громадського 

бюджету.

У проєкті відсутні фотоматеріали, що ілюструють стан об’єктів, ремонт та заміна яких 

передбачається у разі реалізації проєкту,  відсутня візуалізація результатів виконання робіт у рамках 

проєкту.

Управління капітального будівництва

Занижена сумма кошторису. Загальна вартість проєкту за аналізом цін понад 100 000 грн.

Фінансове управління ЧМР

55

Створення сучасного 

соціокультурного простору на 

базі бібліотеки-філіалу №3 

«Бібліохаб на Подусівці»

Бібліотека у мікрорайоні Ст. Подусівка є 

майданчиком для проведення заходів 

просвітницького та громадського 

спрямування. Це єдиний у мікрорайоні 

загальнодоступний заклад культури. 

Бібліотека вміщує до 25 відвідувачів, але 

одночасно її стан не відповідає сучасним 

вимогам. Пропонується виконати 

косметичний ремонт приміщення та 

облаштувати його сучасним обладнанням.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

285 080 малий

Рудич Олена 

Іванівна

Стрижак Л.О.

Позитивна із 

зауваженнями

Управління культури та туризму

В описі проекту акентувати увагу на змістовне наповнення Бібліохабу, а не проведення ремонту. 

Зауваження щодо кошторису проекту. Необхідно більш детально розписати витрати згідно з 

граничними витратами. 

Фінансове управління ЧМР

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 468 000 Великий
Ващенко Алла 

Василівна

Позитивна із 

зауваженнями

Негативна

Управління освіти ЧМР

Реалізація проєкту сприятиме доповненню спортивного майданчика на території ЗОШ № 13, який 

на сьогодні складається лише із одного міні-футбольного поля, міні скейт-парком, площадкою із 

функціональними тренажерами та біговою доріжкою довкола всього комплексу. Це дасть 

можливість забезпечення повноцінного освітнього процесу в закладі освіти та активного 

відпочинку жителів мікрорайону закладу. Автори проєкту приділили значну увагу розробці та 

обґрунтуванню витрат на створення складових проєкту. Проте, роботи, передбачені проєктом не є 

поточним ремонтом, це капітальний ремонт. Крім того, проєктантами не враховані вартість 

розробки ПКД та отримання проєктних висновків.

Управлінн капітального будівництва

Необхідно вилучити скейт-парк. Його розміщення неможливе оскільки за законодавством 

розміщати капітальні споруди над комунікаціями не дозволяється ( у скейт-парку залізобетонна 

монолітна основа). Також необхідно доопрацювати в частині розміщення бігових доріжок.

Фінансове управління ЧМР

57

Мобільний пункт харчування 

бездомних та малозабезпечених 

осіб м.Чернігова

Гостра ситуація щодо епідемії COVID-19 

показує, що нажаль не всі люди можуть 

знаходитися на карантині, бо не мають 

домівки, втратили  способи 

заробітку,становище багатьох погіршилось і  

вони не можуть придбати продукти 

харчування,можливостей поїсти в цих умовах 

у людей стає все менше.В період кризових 

для суспільства ситуацій автобус в районі біля 

залізничного вокзалу буде роздавати їжу 

нужденним.

Соціальний 

захист
296 000 малий

Кошарний 

Андрій 

Сергійович

Позитивна із 

зауваженням

ЧМЦСССДМ

Проект вкрай важливий для міста, але зазначену суму необхідно деталізувати(відсутня 

деталізація: скільки матеріалів і яка сума на сантехнічну обробку, яка сума на продукти 

харчування , яка на спец.одяг і який саме)

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

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.

Культура та 

мистецтво
1 499 490 Великий

Сухомлин 

Ярослав 

Володимирович

Володимир 

Пилипенко

Олександра 

федоренко

Позитивна Управління культури та туризму

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 500 000 Великий

Ющенко 

Світлана 

Миклаївна

Коваль Оксана 

Дмитрівна

Позитивна

Позитивна

Управління освіти ЧМР

Без зауважень

Управління капітального будівництва

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

60

«Булінг в школі: хто є стрілок, 

а хто – мішень?» - інтерактивні 

заходи з практичними 

вправами

Даний проект спрямований в першу чергу на 

захист і підтримку вчителів в ситуаціях 

булінгу з боку учнів, батьків. Проведення 

тренінгів тривалістю 1-1,5 годин у школах 

міста Чернігова для учнів, батьків і вчителів з 

метою дослідження проявів булінгу в школах 

Чернігова (в разі карантинних обмежень 

–групами до 10 осіб, або онлайн), запобігання 

явищу булінгу, захисту прав та допомоги 

педагогам

Освіта 83 940 малий

Усов Іван 

Андрійович

Прохоренко 

Марія сергіївна

Позитивна Управління освіти ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

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.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 500 000 Великий

Пинчук Тетяна 

Володимирівна

Тарасюк 

Людмила 

Василівна

Позитивна із 

зауваженнями

Позитивна

Управління освіти ЧМР

Реалізація проєкту сприятиме проведенню капітального ремонту бігових доріжок та реконструкції 

спортивного майданчика, що знаходяться на території ліцею №32, що дозволить підвищити якість 

освітнього процесу, створить сучасні умови для занять фізичною культурою та спортом дітей та 

мешканців мікрорайону закладу освіти. 

Проте, кошторис проєкту потребує деталізації та уточнення. Крім того, автори проєкту не надали 

візуальної інформації про стан об’єктів, що потребують реконструкції та бажаний їх вигляд після 

реалізації проєкту.

Управління капітального будівництва

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

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

Благоустрій 1 489 728 Великий

Тарнавський 

Олександр 

Андрійович

Панаско Наталія 

Валеріївна

Число Катерина 

Іванівна

Позитивна із 

зауваженнями

Позитивна із 

зауваженнями

Негативна

Управління земельних ресурсів

Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні КП "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради. 

Реалізація проекту можлива на земельній ділянці, яка належить до земель комунальної власноті.

Управління у справах сім"ї, молоді і спорту

Потрібно деталізувати статті витрат, розшифрувавши пункти конкретно, щоб було зрозуміло, який 

комплект обладнання входить до поняття, наприклад Ринг-зона, Файт-зона і, відповідно, розуміти, 

як територіально ці комплекси вписуються в розташування.

Управління ЖКГ ЧМР

Реалізація проекту запланована на прибудинковій території у безпосередній близькості до будинку. 

Необхідно отримати згоду співвласників прилеглих будинків на проведення даних робіт та 

включення вартості обслуговування запропонованого об’єкту до складу витрат на утримання 

будинку та прибудинкової території.

Фінансове управління ЧМР

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.

Спорт та 

туризм
1 496 798 Великий

Білецька Ірина

Анищенко Ірина

Совєтова Галина

Позитивна із 

зауваженнями

Негативна

Управління освіти ЧМР

Реалізація проєкту дозволить створити місце для ігор та активного відпочинку на території ЗОШ 

№29, де кожний майданчик можна використовувати як для ігри в м’яч, бадмінтон, гри у футбол 

тощо. Це сприятиме охопленню заняттями фізичною культурою та спортом всіх мешканців 

мікрорайону закладу освіти та створить сучасний простір для організації змістовного дозвілля дітей 

та підлітків. Автори проєкту приділили значну увагу розробці та обґрунтуванню витрат на 

створення складових проєкту. Проте, відсутня візуалізація об’єктів, які планується створити в 

результаті реалізації проєкту.

Управління капітального будівництва

Не всі витрати враховані у кошторисі. Реальна вартість робіт набагато перевищує суму у        1 500 

000 грн.

Фінансове управління ЧМР

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

Охорона 

здоров'я
461 600 Великий

Мойсеєнко 

Анжела 

Вячеславівна

Ярошенко 

Вікторія 

Леонідівна

Силенок Наталія 

Анатоліївна

Позитивна із 

зауваженням

Управління охорони здоров"я

Функцію медичного супроводу пацієнтів виконують медичні працівники КНП «Чернігівський 

обласний медичний центр соціально-значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради 

Фінансове управління ЧМР

65

Реконструкція тротуарної 

плитки біля Залізничного 

вокзалу

Відновлення тротуарного покриття на 

території зупинки громадського транспорту 

«Залізничний Вокзал»

Благоустрій 450 000 Великий
Мазурець Роман 

Миколайович

Позитивна

Негативна

Управління земельних ресурсів

Частина земельної длянки перебуває в постійному користіванні Державного територіального 

галузевого об"єднання "Південно-Західна залізниця" та належить до земель державної власності. 

Частина земельної ділянки запроектованої для реалізації проєкту належить до земель 

комунальноївласності.

Управління ЖКГ ЧМР

Вартість робіт не відповідає дійсності та є набагато нижчою. Не передбачені кошти на проведення 

експертизи, ведення технічного та авторського нагляду, розробку кошторисної документації.

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

66 Собачий майданчик

Собачий майданчик для вигулу та занять з 

собаками - це майданчик, який буде 

розташований на спеціально відведеному для 

цього місці 

(Ялівщина),безкоштовний,огороджений та 

відповідно обладнаний. Власники собак із 

задоволенням будуть проводити корисно час 

на майданчику, займаючись зі своїм 

улюбленцем.

Благоустрій 178 800 малий

Лещенко 

Максим 

Олегович

Позитивна із 

зауваженнями

Негативна

Управління земельних ресурсів

Рішенням Чернігівської міської ради від 20 червня 2014 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, введення тимчасових обмежень на 

використання земель» (41 сесія 6 скликання), надано дозвіл комунальному закладу «Регіональний 

ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, загальною орієнтовною площею 168,7 га за рахунок земель 

запасу комунальної власності міської ради для функціонування регіонального ландшафтного парку 

«Ялівщина» з подальшою передачею зазначених земельних ділянок до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області.

Інформація щодо стану розробки даного проекту в управлінні земельних ресурсів відсутня.

Управління ЖКГ ЧМР

Занижена вартість проекту. Орієнтовна сума 197 800 грн.

Реалізація проекту за кошти міського бюджету  на території РЛП «Ялівщина», який створений з 

метою збереження, відтворення та раціонального використання природних комплексів м. 

Чернігова, що мають важливе природоохоронне, наукове, освітнє, естетичне, рекреаційне та 

оздоровче значення,  та підпорядкований Чернігівській обласній раді, не входить до повноважень 

Чернігівської міської ради.

Для вирішення питання влаштування майданчика для вигулу собак на  території РЛП «Ялівщина» 

даний час не вирішене питання зонування території із виділенням функціональних  зон на даній 

території.

Фінансове управління ЧМР

67 Цирк - це красиво та безпечно

Створення сприятливих умов для безпечних 

тренувань та виступів з найвидовищніших 

видів циркового мистецтва: акробатики, 

еквілібру, повітряної гімнастики, 

жонглювання для дітей міста Чернігова. 

Сприяння всебічному та гармонійному 

розвитку особистості, формуванню здорового 

способу життя, організація дозвілля, 

реалізація дитячих мрій у красивому 

поєднанні мистецтва та спорту.

Культура та 

мистецтво
140 000 малий

Горова Ганна 

Миколаївна

Оксана Заєць

Негативна

Негативна

Управління у справах сім"ї, молоді та спорту

Проект направлений на фінансування гуртка Палацу дітей та юнацтва, який (Палац) є об’єктом 

обласної комунальної власності. Відповідно до положення про БУ фінансування є неможливим

Управління культури та туризму

Проект направлений на фінансування гуртка Палацу дітей та юнацтва, який (Палац) є об’єктом 

обласної комунальної власності. Відповідно до положення про БУ фінансування є неможливим

Фінансове управління ЧМР

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).

Культура та 

мистецтво
1 459 400 Великий

Корявець 

Максим 

Анатолійович

Негативний Управління культури та туризму

Проєкт не продуманий до кінця з точки зору реальної реалізації, попередньо не погоджений з 

управлінням культури та туризму. Не визначено локацію проведення репетицій, немає переліку 

учасників, які погодилися співпрацювати.

Фінансове управління ЧМР

69

Добровольчий пошуковий загін 

(взаємодопомога чернігівців 

при розшуку зниклих)

Проект передбачає створення і координацію 

системи швидкого збору великої кількості 

людей, які готові на волонтерських засадах 

взяти участь у «прочісуванні» місцевості при 

потребі розшуку людини, яка пропала в 

Чернігові або чернігівця, який зник поблизу 

від межі міста. Участь може взяти кожен, хто 

записався і хоча б один раз пройшов 

спеціальний тренінг-інструктаж. Загін діє у 

співпраці з поліцією.

Безпека та 

громадський 

порядок

300 000 малий
Чусь Наталія 

Михайлівна

Позитивна КП "Муніципальна варта"

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

70

Сноупарк для екстремальних 

зимових видів спорту Сноуборд 

лижі

СНОУБОРДИНГ СЛОУПСТАЙЛ став 

олімпійським видом спорту. заключається в 

проходженні ряду фігур з акробатичними 

єлементами. Стрімко набирає популярності 

серед молоді є гарною альтернативою 

активного досугу. Наразі місця для 

проведення заходів і тренувань немає. 

Обладнаний майданчик з рядом фігур Дасть 

змогу для активного досугу, підвищення 

рівня катання всіх бажаючих.проведення 

фестивалів та змагань

Спорт та 

туризм
199 000 малий

Савицький Олег 

Олегович

Негативна Управління у справах сім"ї, молоді та спорту

Статті витрат  для облаштування сноу-парку значно занижені, взагалі не відповдають реальній 

вартості робіт.

Фінансове управління ЧМР

71 Незвична сенсорна кімната

Створення своєрідної сенсорної кімнати, в 

якій, основним засобом отримання і розвитку 

емоцій буде спілкування з тваринами.

Інше 299 487 малий
Діденко Тетяна 

Олександрівна
Позитивна

Управління ЖКГ ЧМР

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

72
Благоустрій території міського 

пологового будинку

Реконструкція зони відпочинку та 

влаштування паркінгу на прибудинковій 

території міського пологового будинку.

Об'єкти 

комунальної 

власності 

територіальної 

громади м. 

Чернігова

1 497 353 Великий

Вінницький 

Володимир 

Вікторович

Позитивна

Позитивна

Управління капітального будівництва

Без зауважень

Управління охорони здоров"я

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

73

Двір-Scena по-чернігівськи: 

реконструкція сцени та 

розвиток добросусідства

Багато міських мікрорайонів формують 

багатоповерхівки, де сусіди з одного під’їзду 

дуже часто навіть не знайомі. В основу 

проєкту покладено ідею формування 

добросусідства через спільне дозвілля в 

одному з районів Чернігова.

Ціллю є реконструкція наявної у дворі сцени, 

прилеглих лавочок та дошок оголошення, 

озеленення локації, а також розвиток 

добросусідства через організацію дозвілля 

для мешканці

Благоустрій 281 000 малий

Рись Ольга 

Олександрівна

Заруденська 

оксана 

Володимирівна

Позитивна із 

зауваженнями

Негативний

Управління культури та туризму

Необхідно більш детально розписати організаційні послуги, розширити кількість заходів та 

уточнити формат проведення.

Управління ЖКГ ЧМР

Не визначено спосіб забезпечення схоронності обладнання та організації заходів

Реалізація проекту запланована на прибудинковій території у безпосередній близькості до будинку. 

Необхідно отримати згоду співвласників будинку.

Фінансове управління ЧМР

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.

Охорона 

здоров'я
798 200 Великий

Остапов Денис 

Сергійович

Саітов Ренат

Позитивний Управління охорони здоров"я

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

75

«Партнерство – Стоп моральне 

насильство!» тренінги з 

оволодіння комунікаційними 

навичками

Проект спрямований на навчання, 

популяризацію, втілення навичок комунікації 

задля побудови здорових партнерських 

відносин в будь-яких сферах життя. Ми дамо 

інструменти проти емоційного насилля та 

маніпуляцій в родинах.

Мета: посилення особистого ресурсу, 

підвищення самооцінки, набуття навичок 

ефективного спілкування, вміння враховувати 

особисті цінності та  розрізняти соціальні 

ролі.

24 зустрічі.

Освіта 126 570 малий

Удовенко Віра 

Володимирівна

Марина 

Ковальова

Позитивна Управління у справах сім"ї, молоді та спорту

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

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.

Спорт та 

туризм
1 459 982 Великий

Дорондов 

Кирило 

В'ячеславович

Позитивна

Позитивна

Негативна

Управління земельних ресурсів

Частина земельної ділянки по вул. Єськова, перебуває в постійному користуванні КП "Деснянське" 

Чернігівської міської ради.

Реалізації проекту можлива на земельній ділянці, яка належить до земель комунальної власності

Управління усправах сім"ї, молоді та спорту

Без зауважень

Управління ЖКГ ЧМР

Реалізація проекту запланована на прибудинковій території у безпосередній близькості до будинку. 

Необхідно отримати згоду співвласників будинку. Необхідно отримати згоду співвласників 

прилеглих будинків на проведення даних робіт та включення вартості обслуговування 

запропонованого об’єкту до складу витрат на утримання будинку та прибудинкової території. 

Загальна вартість проекту з урахуванням зауважень перевищує максимально допустиму суму (3 376 

00,00)

Фінансове управління ЧМР

77

КРАВ МАГА - військова 

система самооборони, як спосіб 

спортивної реабілітації.

КРАВ-МАГА – військова система 

самооборони для цивільного життя. 

Спортивно-реабілітаційна програма 

допомагає учасникам бойових дій та 

ветеранам війни не лише підняти свій 

бойовий дух, але й відновити свою фізичну та 

психологічну форму. Проєкт передбачає 

заняття кілька разів на тиждень за методикою, 

яка базується на діагностично-корекційних 

вправах КРАВ-МАГА.

Спорт та 

туризм
166 000 малий

Пінчук Ігор 

Володимирович

Мироненко 

Володимир 

Володимирович

Стародуб Сергій 

Іванович

Позитивна Управління у справах сім"ї, молоді та спорту

Без зауважень

Фінансове управління ЧМР

78
" Спортивна  дитина - здорова 

нація "

Створення сприятливих умов для організації 

повноцінних тренувань зі спортивної 

гімнастики шляхом забезпечення необхідним 

сучасним спортивним обладнанням єдиного в 

місті спеціалізованого залу для занять 

спортивною гімнастикою дітей міста 

Чернігова у Чернігівському обласному Палаці 

дітей та юнацтва, що сприятиме 

повноцінному та безпечному тренуванню 

спорсменів.

Спорт та 

туризм
1 108 576 Великий

Янченко 

Світлана 

Василівна

Фрік Людмила 

Олексіївна

Негативна Управління у справах сім"ї,молоді та спорту

Даний проект стосується облаштування приміщення залу Палацу дітей та юнацтва, який є 

власністю обласної ради, що, за умовами БУ, не дозволяється.

Фінансове управління ЧМР

79
Хочу стати гідом (телеконкурс 

для дітей)

«Хочу стати гідом» - своєрідний місцевий 

флешмоб для школярів середнього і старшого 

віку. Через короткі презентації авторської 

екскурсії, студійні конкурси з професійною 

аудиторією і експертами, інтернет 

голосування буде визначено найкращих юних 

гідів. Знати своє місто модно!

Культура та 

мистецтво
300 000 малий

Бойправ 

Олександр 

Миколайович

Позитивна із 

зауваженням

Управління культури та туризму

Проєкт потребує доопрацювання. Немає згод експертів. Гід має знати 2 мови, у проєкті- одна. 

Немає витрат на навчання кандидатур, відповідної програми.

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

80 Еко-додаток "SMAGE"

Створення застосунку, що популяризує еко-

рух і оптимізує процес збору вторинної 

сировини, створеної домогосподарствами, 

магазинами та підприємствами, шляхом 

агрегування заявок на її вивезення.

Реалізація проекту дозволить підвищити 

громадську активність міського екологічного 

руху, збільшить обсяг сортованого й 

зменшить кількість захороненого сміття, 

створить додаткові робочі місця для водіїв.

Інше 295 000 малий

Високос Микола 

Олександрович

Каштальян 

Олексій 

Олександрович

Негативна Відділ програмного та комп"ютерного забезпечення

Даний проект складається лише  з розробки віртуального додатку щодо збору вторинної сировини. 

Потрібна більш детальна інформація стосовно того, яким чином буде налагоджена взаємодія між 

мобільним еко-додатком "SMAGE" та роботою підприємств щодо вивозу та утилізації вторинної 

сировини.

Складові бюджету проекту включають лише кошти на розробку програмного забезпечення. 

Відсутня інформація щодо практичної реалізації проекту: яким чином і за рахунок яких коштів буде 

здійснено збір,  подальша утилізація та переробка вторинної сировини.

Фінансове управління ЧМР

81
Японський сад у Центральному 

парку культури та відпочинку

Створити японський сад  у Центральному 

парку культури. Японський сад унікальний, 

оскільки в ньому поєднуються композиції з 

каменів, рослин, містки, бамбук, невеликі 

водоспади. Це чудове місце для сімейного  

відпочинку та нагода влаштовувати свято 

Японії, сакури, запускати в небо східні 

ліхтарі. А восени милуватися червоними 

японськими кленами. Аналогом успішного 

проекту є парк Кіото у Києві.

Благоустрій 1 000 000 Великий

Бондаренко 

Юлія 

Михайлівна

Позитивна

Негативна

Негативна

Управління земельних ресурсів

Земельна ділянка запроектована для реалізації проекту належить до земель комунальної власності. 

Також зазначаємо, що управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради 

надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною 

площею 180 га, в районі вулиць Савчука, Шевченка та вздовж річки Десна (за виключенням 

земельних ділянок на яких розміщені існуючі об’єкти житлової та громадської забудови), для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для організації відпочинку та 

оздоровлення населення, благоустрою території, утримання та рекреаційного використання зелених 

насаджень).

Управління архітектури та містобудування

Міською владою планується реконструювати Центральний парк культури та відпочинку у зв’язку з 

чим доцільно створення японського саду включити до проєкту реконструкції парку або здійснити 

після її завершення.

Управління ЖКГ ЧМР

Відсутні розрахунки. Зазначені у пропозиції ціни є необґрунтованими. Не визначено загальну 

площу і місце реалізації проекту.

На території центрального парку культури і відпочинку та частині мікрорайону «Кордівка» 

заплановано проведення реконструкції із зонуванням території. Наразі розроблено ескізний проект 

по даному об’єкту, тому виконувати дані роботи не доцільно в розрізі неузгодженості з комплексом 

заходів по облаштуванню всієї території в цілому.

Фінансове управління ЧМР

82

Ресурсний центр - відкрита 

платформа для комунікації, 

навчання та втілення проектів

Ми хочемо створити нові якісні можливості 

для активних громадян міста Чернігова, через 

забезпечення роботи різноманітних 

майданчиків Ресурсного Центру. Подієвий 

майданчик з технічним забезпеченням. 

Відкритий простір для генерування ідей та 

проектної роботи. Творча майстерня для 

мистецького розвитку. Вуличний простір для 

відпочинку.

Культура та 

мистецтво
234 000 малий

Шевченко 

Олександр 

Олександрович

Позитивна

Позитивна із 

зауваженням

Управління економічного розвитку

Реалізація проєкту «Ресурсний центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення 

проектів» планується на базі Чернігівського обласного об`єднання всеукраїнського товариства 

«Просвіта» ім. Тараса Шевченка (власником об`єкту нерухомості по вул. Хлібопекарській, 10 є 

Чернігівська обласна рада) 

Управління культури та туризму

Розписати більш детально кошторис. Погодити з управлінням освіти.

Фінансове управління ЧМР

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.

Благоустрій 1 500 000 Великий
Ребенок Віталій 

Миколайович

Позитивна

Позитивна

Управління земельних ресурсів

Земельна ділянки по вул. 1-го Травня, перебуває в оренді ПП "Техкомсервіс", реалізаціїя проекту 

можлива.

Управління ЖКГ ЧМР

Гумову плитку необхідно замінити на наливне гумове покриття. Точна вартість буде визначена 

після розроблення проектної документації.

Необхідно отримати згоду співвласників прилеглих будинків на проведення даних робіт та 

включення вартості обслуговування запропонованого об’єкту до складу витрат на утримання 

будинку та прибудинкової території. 

Фінансове управління ЧМР



№ Назва Опис Категорія Бюджет
Тип 

проекту
ПІБ автора Оцінка Аналіз відповідального підрозділу

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.

Культура та 

мистецтво
880 000 Великий

Іващенко 

Микола 

Васильович

Негативна

Позитивна

Позитивна

Негативна

Управління культури та туризму

Нецільове використання бюджетних коштів.

Управління ЖКГ ЧМР

Необхідно погодити місце розташування арт-лавок з управлінням архітектури та містобудування 

міської ради

Управління архітектури та містобудування ЧМР

1. Вважаємо за доцільне здійснювати встановлення скульптурно-мозаїчних арт-лавок у образі 

Симарглів по вул. Шевченка тільки на зелених зонах, наприклад, зелена зона на розі Шевченка та 

Гончої біля музичної школи № 1; на зелених зонах вздовж р. Стрижень, в т.ч. в Мар’їному гаю; на 

зеленій зоні на розі вулиць Шевченка та Олесандра Молодчого біля будинку № 32; на зеленій зоні 

на розі вулиць Шевченка та Академіка Павлова (так званий сквер «Лисичка») тощо.

2. Ескіз скульптурно-мозаїчних арт-лавок у образі Симарглів необхідно попередньо погодити з 

управлінням архітектури та містобудування міської ради.

б) негативні щодо встановлення їх на території Центрального парку культури та відпочинку.

Фінансове управління ЧМР

ВСЬОГО 68 075 211 82

малий 8 132 792 34

великий 59 261 199 48

ВІДХИЛЕНО 660 100 1


