
Прізвище, ім’я, по батькові 

Серія та номер паспорту 

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ 
Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Чернігові на 2017 рік,  

У ЧАСТИНІ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ №___  
 

Кожний громадянин України, який зареєстрований та проживає на території міста Чернігова, досяг 16 років 

і отримав паспорт громадянина України, може проголосувати тільки 1 (один) раз і обрати 1 (одну) 
пропозицію (проект) щодо капітальних видатків, реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові у 2017 році. 

З проектами можна ознайомитися на офіційному сайті Чернігівської міської ради за адресою: 

 http://www. chernigiv-rada.gov.ua (розділ “Громадський бюджет”). 

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті «для голосування» за проект, який Ви обираєте. 

УВАГА! У разі незаповнення жодного з квадратів «для голосування» або заповнення більше одного 
квадрату, а також незазначення особистих даних бланк не є дійсним. 

 
 

 

 

 
Термін голосування: в період з 15 вересня до 30 вересня 2016 року (включно) 

 

№ 

ДЛЯ 
ГОЛО- 

СУВАН- 
НЯ 

№ НАЗВА ПРОЕКТУ 
ВАРТІСТЬ, 

грн 

1 

 

3 

Назва проекту:  "Ремесло на плечах не висить і хліба не просить, а хліб 
дає" (Народна мудрість). 

Автор – Дешко Г. В.  

Місце реалізації:  Район Ремзаводу,  Чернігівська ЗОШ 1-ІІІ ступенів № 
28, проспект Миру, 207-А 

Короткий опис: Майстерня з обробки деревини облаштована старими 
верстаками, 40-річної давнини, які не відповідають санітарно-гігієнічним 
та ергономічним вимогам, віконні рами трухляві, небезпечні і не 
забезпечують потрібний температурний режим, та деревообробними 
токарними верстатами, які дуже старі і не відповідають безпечним 
нормам роботи на них, та відсутніми свердлильним і заточеними 
верстатами. 
Використання мультимедійних технологій у навчанні надає великі 
можливості моделювання різних ситуацій на уроці, що значно збагачує 
досвід школярів, допомагає готувати молоде покоління до життя в 
інформаційному просторі, дає можливість для розвитку творчого 
потенціалу учнів. 

 

235 305 

2 

 

6 

Назва проекту: Капітальний ремонт асфальтового покриття на міжбудинковому 
проїзді по вул Шевчука, 8 та 1-ї Гвардійської Армії 12/6 

Автор – .Куранда Леся Василівна 

Місце реалізації:  м. Чернігів, Новозаводський район, вул. Шевчука,8 та 1-ї 
Гвардійської Армії 12/6 

Короткий опис: Провести капітальний ремонт асфальтового покриття на 
міжбудинковому проїзді та прилеглих тротуарах по вул. Шевчука, 8 та 1-ї 
Гвардійської Армії 12/6 

280 000 

                        
                        

          



3 

 

8 

Назва проекту: "Гарним людям - гарний відпочинок"  

Автор – Зайченко Тетяна Василівна 

Місце реалізації:  м. Чернігів, Новозаводський район , вул. 1-ї Гвардійської 
Армії (вздовж будинку №4)  

Короткий опис: Реконструкція та відновлення занедбаного парку: улаштування 
доріжок з бруківки, встановлення енергозберігаючих світлодіодних світильників, 
розміщення малих архітектурних форм декоративного призначення, 
встановлення лавок для відпочинку та урн, відновлення існуючих споруд для 
дітей та встановлення декоративної огорожі. 

956 000 

4 

 

11 

Назва проекту: Гімназія - уособлення зовнішньої і внутрішньої естетики та 
гармонії 

Автор – Овчаренко Вікторія, Крисанова Вікторія, Шеньова Олена 

Місце реалізації:  м. Чернігів, вул. Доценка, 29, гімназія №31 
гуманітарно-естетичного профілю 

Короткий опис: 1 вересня 1981 року у Чернігові відкрилась загальноосвітня 
школа №31 і одразу заявила про себе як навчальний заклад, що максимально 
сприяє духовному та естетичному розвитку підростаючого покоління. Проте, 
проект школи, так званий «типовий», в тому числі і фасад будівлі, являють 
собою прямокутну геометрію безликого білого кольору, який з плином часу 
набув сіруватого відтінку. Фасад вже 20 років потребує ремонту, тому варто не 
тільки вкласти кошти в цю справу, але й надати йому привабливого естетичного 
вигляду. 

525 645 

5 

 

12 

Назва проекту: Снігоутворююча гармата / рушниця для міста  

Автор – Тищенко Сергій Васильович, Пікун Леся Василівна 

Місце реалізації: Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву 
з лижного спорту та біатлону (СДЮШОР) у Чернігові (м. Чернігів, вул. 
Малиновського, буд. 59 (лижна база)  

Короткий опис: Снігова гармата - пристрій для виробництва штучного снігу. 
Снігові гармати часто використовуються для доповнення або заміни природного 
снігового покрову для продовження зимового сезону. Штучний сніг утворюється 
з дрібних крапель води, що розпилюється форсунками. Гармата може 
працювати при температурі повітря нижче 1,5 градусів Цельсія. 

1 000 000 

6 

 

13 

Назва проекту: Будівництво вуличної каналізаційної мережі по вул. Авіаторів  

Автор – Козін Олександр Леонідович 

Місце реалізації: район Ремзаводу, вул. Авіаторів  

Короткий опис: Реалізація проекту передбачає унеможливлення збросу 
нечистотних вод з каналізаційних труб приватних домоволодінь у р. Стрижень 
через лівневу систему міста та сприяє надходженню коштів до КП 
«Чернігівводоконал» за користування  водовідведенням. 

462 148 

7 

 

16 

Назва проекту: Капітальний ремонт великої чаші басейну Дитячої поліклініки 
№2 Чернігівської міської ради по вул. Рокосовського, 47  

Автор – Якубова Ганна Василівна, Бут Олександр Антонович, Бондар Ганна 
Миколаївна 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Рокосовського,47, Дитяча поліклініка №2 
Чернігівської міської ради  

Короткий опис: Капітальний ремонт великої чаші басейну Дитячої поліклініки 
№2 ЧМР по вул. Рокосовського,47 включає такі роботи: відновлення труб 
водопостачання, відновлення гідроізоляції, відновлення облицювання 
керамічною плиткою дна, стін басейна, встановлення парапету , а також заміну 
плитки на підлозі та облицювання керамічною плиткою стін басейна. 

750 000 



8 

 

18 

Назва проекту: Вільний простір - вільний доступ для дітей з особливими 
потребами  

Автор – Маринченко Артем 

Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район, проспект Перемоги, 183 
КЗ «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2»  

Короткий опис: Для збільшення кількості приміщень з метою надання 
реабілітаційних послуг вихованцям закладу та дітям з особливими потребами м. 
Чернігова, необхідно облаштувати приміщення їдальні і перенести дошкільну 
групу на другий поверх та поділити існуючі класні кімнати. 

950 000 

9 

 

20 

Назва проекту: Звільнення дитячих майданчиків та прибудинкових 
територій від автомобілів, шляхом облаштування безкоштовної автостоянки 
з відеофіксацією 

Автор – Сенькович Андрій Миколайович 

Місце реалізації: Між будинками за адресою: м. Чернігів, проспект 
Перемоги 176, 178, 180, вул. Рокосовського, 37, 37а, 416  

Короткий опис: Звільнення дитячих майданчиків та прибудинкових 
територій від автомобілів, шляхом облаштування безкоштовної автостоянки 
з відеофіксацією.  

278 000 

10 

 

22 

Назва проекту: Здорові ДІТИ — здорова нація, спорт — джерело, здоров’я  

Автор – Доман Юрій Вікторович, Тиха Ірина Григорівна, Сич Олена Михайлівна 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Толстого, буд. 148, Чернігівська 
загальноосвітня школа I-III ступенів.№24  

Короткий опис: Капітальний ремонт комбінованого спортивного майданчику, 
який складається з футбольного поля, баскетбольної та волейбольної 
площадок. 

235 790 

11 

 

23 

Назва проекту: «Щасливе дитинство в «Фортовому» клубі!» - привабливий та 
оновлений дитячо-підлітковий клуб «Фортуна» гарно організовує змістовне дозвілля 
дітей за місцем проживання.  

Автор – Нікуліна Надія Петрівна 

Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район,  вул. Доценка, 26-а, , житловий масив 
поблизу ринку "Нива"  

Короткий опис: Здійснення ремонтних робіт приміщення клубу: оновлення фасаду, 
утеплення всередині, заміна вікон та дверей, збільшення радіаторів тепла, ремонтні 
роботи з облаштування внутрішніх кімнат; здійснення внутрішніх робіт з реконструкції 
водопроводу та встановлення сучасної сантехніки, які сприятимуть забезпеченню 
конкурентно-спроможних і доступних послуг організації змістовного дозвілля дітей та 
молоді міста. 

366 481 

12 

 

24 

Назва проекту: Ландшафтний дизайн та благоустрій території біля будівлі 3 
поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні №1  

Автор – Стремецька Лілія 

Місце реалізації: Центральна частина міста, на перехресті вулиці Івана Мазепи 
та проспекту Миру,44, прилегла територія до будівлі 3 поліклінічного відділення 
Чернігівської міської лікарні №1 Чернігівської міської ради. 

Короткий опис: Проект поширюється на відносини, що виникають у сфері 
ландшафтного дизайну та благоустрою території. А саме, виконання заходів, 
що передбачають: улаштування бруківки, заміна бордюрів, відновлення мережі 
вуличного освітлення, встановлення: опор з використанням енергозберігаючих 
світлодіодних світильників, лавок, урн, декоративної огорожі, велосипедної 
парковки; насадження дерев, кущів, оформлення квітників, розчищення наявних 
зелених насаджень. 

1 165 000 



13 

 

25 

Назва проекту: Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітнього 
навчального закладу I-II ступенів № 7  

Автор – Стрілець Євген Михайлович 

Місце реалізації: Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 7, м. 
Чернігів, проспект Перемоги, 197  

Короткий опис: Відведення фізичній культурі і спорту провідної ролі , як 
важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворюваності, 
сприянню досягнення фізичної та духовної досконалості людини, потребує 
створення мережі сучасних спортивних споруд. Розпочавши цю роботу з ЗНЗ 
міста, ми підвищуємо рівень зацікавленості дітей та молоді до соціально - 
профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до 
власного здоров’я, підвищення рівня готовності молоді до служби у Збройних 
Силах та інших військових формуваннях створених з метою захисту 
суверенітету та незалежності держави. Сучасні і привабливі спортивні споруди 
на базі загальноосвітніх навчальних закладів легко доступні для різних верств 
населення, передусім малозабезпеченого. 

1 250 000 

14 

 

26 

Назва проекту: Сучасний підлітковий клуб - альтернатива "дітям вулиці". 
Формування сприятливих умов для організації змістовного дозвілля дітей 

Автор – Морська І. В. 

Місце реалізації: м. Чернігів, Новозаводський район, вул. Івана Мазепи, 12А, 
Дитячий  клуб  "Інтелект" 

Короткий опис: Даний  проект  передбачає  здійснення  заходів  щодо  
покращення  та  створення належних  та  безпечних  умов  для  організації  
змістовного  дозвілля  дітей.  Проектом передбачається  проведення  ремонтних  
робіт  з  облаштування  внутрішніх  кімнат приміщення;  проведення  ремонтних  
робіт  фасаду  приміщення  та  ремонтні  роботи  з оновлення  ганку;  здійснення  
внутрішніх  робіт  з  реконструкції водопроводу  та встановлення сучасної 
сантехніки. 

101 226 

15 

 

28 

Назва проекту: Підвищення енергоефективності клубу за місцем проживання - 
комплексний підхід "Крок за кроком" 

Автор – Пашкур Валентина Миколаївна 

Місце реалізації: м. Чернігів, Новозаводський район, вул. Реміснича 
(Комсомольська), 55-а, Дитячий клуб  "ім.  Ю.  Гагаріна" 

Короткий опис: Впровадження енергозберігаючої програми в клубі за місцем 
проживання ім. Ю. Гагаріна: 
- заміна дерев'яних віконних рам на енергозберігаючі металопластикові; 
- ремонт та утеплення зовнішньої стіни; 

Осучаснення клубу: 
- заміна саморобних шаф на сучасні; 
- капітальний ремонт туалетної кімнати. 

78 991 

16 

 

29 

Назва проекту: Створення сприятливих, сучасних та привабливих умов для 
організації безкоштовного змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем 
проживання 

Автор – Довгоброд Людмила, Сахно Юлія,  

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 14, Дитячо-підлітковий клуб 
"Юність" 

Короткий опис: Створення сприятливих умов для організації безкоштовного 
змістовного дозвілля дітей та  молоді  за  місцем  проживання,  що  відповідають  
сучасним  вимогам,  шляхом обладнання  трьох  клубів  столами  для  
настільного  тенісу та  аерохокею,  облаштування спортивних  куточків.  Що  
сприятиме розвитку та розкриттю задатків і  талантів дітей в різних  сферах 
життєдіяльності та слугуватиме профілактикою виникнення  негативних явищ  в  
дитячому  та  молодіжному  середовищі  та  пропагандою  здорового  способу 
життя. 

51 500 



17 

 

30 

Назва проекту: Пайп-парк (екстрим-майданчик для велосипедистів, срейтерів 
та роллерів) 

Автор – Вареник Андрій Анатолійович, Веремей Артем, Дорошенко Ірина, 
Цирулін Максим Олександрович 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул.Шевченка, 59, Центральний парк культури та 
відпочинку 

Короткий опис: Пайп-парк це екстрим-майданчик розміром 30 на 40 м 
(орієнтовно). Територія якого має відповідне покриття. На майданчику 
встановлені спеціальні конструкції для розгону та виконання різноманітних 
фігур при катанні на велосипеді, скейті чи роликових ковзанах. 

707 400 

18 

 

32 

Назва проекту: "Ровесник" - ефективний підлітковий клуб зі сприятливими 
умовами  для організації змістовного дозвілля та профілактики правопорушень 
серед дітей та молоді. 

Автор – Подкопаєва Лариса Володимирівна 

Місце реалізації: м. Чернігів, Новозаводський район, вул. Дніпровська, буд.  35, 
Дитячий  клуб  "Ровесник" 

Короткий опис: Даний  проект  передбачає  здійснення  заходів  щодо  
покращення  та  створення належних  та  безпечних  умов  для  організації  
змістовного  дозвілля  дітей.  Проектом передбачається проведення ремонтних 
робіт приміщення;  проведення ремонтних робіт фасаду та ганку; здійснення 
заміни вікон, радіаторів, вхідних дверей та освітлення. 

170 000 

19 

 

33 

Назва проекту: "Спортмайданчик для всіх"- створення належних умов для 
занять фізкультурою та спортом для дітей та підлітків мікрорайону. 

Автор – Ляшенко Віктор Володимирович 

Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район, Спортмайданчик (подвір`я) 
вул. П’ятницька, 49 

Короткий опис: Укладка  штучного  покриття  на  спортивному  майданчику  (на  
подвір`ї багатоповерхового будинку в центрі міста) для дітей та підлітків 
мікрорайону з метою організації занять спортом та популяризації здорового 
стилю життя. 

405 000 

20 

 

38 

Назва проекту: Маємо право творити!  

Автор – Должикова Ірина Олександрівна, Іваненко Ірина Іванівна, Зайцева 
Наталія Володимирівна 

Місце реалізації: 14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 23, КП "Міський 
палац культури" Чернігівської міської ради 

Короткий опис: Створення відкритого творчого (креативного) простору для 
розвитку культурного потенціалу містян. Даний простір об’єднає творчих, 
креативних та активних людей, стане потужним ресурсом для обміну ідеями, 
базою для репетицій, в майбутньому стане творчою візитівкою міста. 
Капітальний ремонт та сучасна апаратура забезпечить можливість якісного 
проведення фестивалів, концертів, творчих вечорів, тренінгів та майстер-класів. 

930 000 

21 

 

44 

Назва проекту: Дитячий майданчик на Старій Подусівці  

Автор – Гривко Сергій Дмитрович 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Цимбаліста, буд. 5 (в парковій зоні поміж 
ЗОШ №18 та №21) 

Короткий опис: В приватному секторі в районі Старої Подусівки більше 400 
дітей потребує повноцінний дитячий майданчик, який би реалізував фізичні та 
інтелектуальні потреби дитини, де через ігри відбувався би процес пізнання 
навколишнього світу. 

355 500 



22 

 

46 

Назва проекту: Впровадження системи GPS-моніторингу на громадському 
міському транспорті та облаштування "розумних" зупинок у центрі міста.  

Автор – Тетяна Романова 

Місце реалізації: Проект буде реалізовано на території міста Чернігова, м. 
Чернігів, вул. Шевченка, 50,  КП "Чернігівське тролейбусне управління"  

Короткий опис: Проект передбачає встановлення GPS-систем на міському 
електротранспорті, транспортних засобах, що працюють на маршруті 
загального користування №38 та 39, що обслуговує КП ЧТУ Чернігівської міської 
ради та їх підключення до автоматизованої системи диспетчерського 
управління. Окрім цього в рамках проекту відбудеться облаштування 5 
"розумних" зупинок в центрі міста, що дасть змогу встановити чіткий контроль за 
робою громадського транспорту. 

888 000 

23 

 

51 

Назва проекту: Реконструкція футбольного майданчика по вулиці Одинцова, 
7б  

Автор – Гончар Олег 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Одинцова, 7б. Футбольний майданчик  

Короткий опис: Реконструкція занедбаного футбольного майданчика по вул. 
Одинцова, 7б, біля загальноосвітньої школи №30, для надання можливості 
спортивним секціям проводити тренування, турніри та інші заходи на даному 
майданчику. 

1 522 501 

24 

 

53 

Назва проекту: Відродження Залізничного парку  

Автор – Галковська Надія Миколаївна, Черевко Леонід Петрович, Вауліна Юлія 
Миколаївна 

Місце реалізації: м. Чернігів, впродовж вулиці Привокзальної  

Короткий опис: Вже кілька років ми намагаємось відродити Залізничний парк, 
як було до 1991 року. Дещо вже зроблено мешканцями вулиці Привокзальної та 
небайдужими жителями м. Чернігова. Тепер планується: встановити урни для 
сміття, приладдя для літнього кінотеатру та дитячого ігрового комплексу для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями з ігровою зоною для малюків, 
пандус для інвалідів, а також – для використання Wi-Fi. В подальшому – 
огородити цей парк, відновити танцмайданчик, фонтан тощо. 

356 000 

25 

 

59 

Назва проекту: Капітальний ремонт скляного даху спортивної зали ЗНЗ № 33 
м. Чернігова 

Автор – Середа Тетяна Іванівна 

Місце реалізації: м. Чернігів, проспект Миру 207-б, Чернігівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33  

Короткий опис: Заміна скляних вікон даху спортивного залу з метою уникнення 
аварійних ситуацій, захисту життя та здоров’я учнів та створення комфортних 
умов для проведення уроків фізкультури, занять спортом, проведення змагань 
різного рівня. 

 

984 000 

26 

 

61 

Назва проекту: Комфортна зона відпочинку в житловому районі Масани  

Автор – Данькова Катерина Олександрівна 

Місце реалізації: м. Чернігів, мікрорайон Масани, ліс навпроти будинку № 16 по 
вулиці Незалежності 

Короткий опис: Мета: створення паркової зони для відпочинку жителів 
мікрорайону Масани. Суть проекту полягає в проведенні робіт на території лісу 
навпроти будинку № 16 по вулиці Незалежності, з метою створення умов для 
відпочинку та забезпечення необхідними для цього засобами (світло, урни, 
лавки). 

320 000 



27 

 

63 

Назва проекту: Освітлення пішохідного переходу у місті Чернігові 

Автор – Шкробко Дмитро Віталійович 

Місце реалізації: м. Чернігів, пішохідний перехід по вул. 77-Гвардійської 
дивізії, навпроти ТРЦ "Голівуд" 

Короткий опис: Освітлення пішохідного переходу у місті Чернігові 
спеціальним світлодіодним ліхтарем, що дозволить в значній мірі підвищити 
рівень безпеки пішоходів та водіїв. 

26 000 

28 

 

69 

Назва проекту: Освітлення пішохідних переходів м. Чернігова  

Автор – Кошарний Андрій Сергійович 

Місце реалізації: Нерегульовані пішохідні переходи міста Чернігова  

Короткий опис: Проект підвищить безпеку дорожнього руху на нерегульованих 
пішохідних переходах міста Чернігова. Ідея полягає в обладнанні щонайменше 
35 нерегульованих пішохідних переходів міста Чернігова спеціальним вуличним 
освітленням, яке може істотно підвищити безпеку і знизити ризик для учасників 
дорожнього руху. 

1 480 000 

29 

 

70 

Назва проекту: Кладовище домашніх тварин у м. Чернігові  

Автор – Синельник Микола Миколайович 

Місце реалізації: Земельна ділянка в м. Чернігові для розміщення поховань 
домашніх тварин  

Короткий опис: Проектом передбачається створити міське кладовище для 
домашніх тварин, що дасть змогу мешканцям м. Чернігова поховати своїх 
домашніх улюбленців в спеціально відведеному для поховань місці та буде 
сприяти поліпшенню екологічного середовища міста. 

600 000 

30 

 

74 

Назва проекту: Енергоефективність в навчальному закладі  

Автор – Пархоменко Вадим Дмитрович, Шелупець Людмила Григорівна, 
Мекшун Віталій Михайлович 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Мстиславська,76, Чернігівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 ЧМР   

Короткий опис: Заміна 85 вікон навчального закладу, які мають непоправний 
фізичний знос несучих брусів, особливо нижнього. Вони розкладаються через 
дію часу і вологи. Рами не забезпечують надійність кріплення скла, при 
закриванні відсутнє належне прилягання по площині брусів. Все це приводить 
до втрати теплової енергії в навчальному закладі. 

178 996, 80 

 

 

Надаю згоду на використання моїх особистих персональних даних відповідно 
до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI 
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