
Прізвище, ім’я, по батькові 

Серія та номер паспорту 

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

У ЧАСТИНІ ПОТОЧНИХ 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 поточних 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) 
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1 

 

1 

Назва проекту: "Вибір-5": впровадження науково обґрунтованої 
профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності серед 
п’ятикласників шкіл Чернігова" 

Автор – Рябуха Валерій 

Місце реалізації: Науково-методичний центр управління освіти (вул. 
Шевченка, 93), Чернігівська благодійна організація «Аратта»  (вул. 
Станіславського, 40) та у 25-ти загальноосвітніх навчальних закладах 
м. Чернігова. 

Короткий опис: Підготовка 50-ти тренерів профілактичної програми 
"Вибір-5". Проведення "Вибору-5" (десять уроків) для 750-ти 
п’ятикласників в 25-ти ЗНЗ м. Чернігова. Проведення супутніх 
семінарів для тренерів з числа соціальних педагогів шкіл, студентів, 
курсантів. Створення фільму про проект та буклету для дітей. Конкурс 
малюнків та фотоконкурс. 

 

86 400 

2 

 

2 

Назва проекту: Допомога онкохворим дітям м. Чернігова 

Автор – Чучвага Наталія Петрівна 

Місце реалізації: Допомога надається дітям за місцем їх реєстрації 

Короткий опис: Проект передбачає надання безповоротної допомоги 
хворим на онкологічні захворювання дітям в розмірі 7000 грн. 

 
350 000 

                        
                        

          



3 

 

7 

Назва проекту: Благоустрій прибудинкової території під І під’їздом 
вул. Шевчука, 8  

Автор – Алексеєнко Надія В`ячеславівна 

Місце реалізації: м. Чернігів. Новозаводський район, вул. Шевчука, 8 

Короткий опис: Благоустрій прибудинкової території під І під’їздом 
вул. Шевчука, 8 , що передбачає встановлення паркана для квітника, 
відновлення після аварії тротуару, розбирання бетонної споруди біля 
сміттєзбиральної камери, придбання нових сміттєвих баків. 

 

17 100 

4 

 

15 

Назва проекту: Безкоштовний проект "Залучення мешканців м. 
Чернігова до формування громадянського суспільства" 

Автор – Крук Олександр, Киселиця Світлана, Колєватов Олексій, 
Гаценко Ірина 

Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район, вул. Шевченка, 95  

Короткий опис: Проект є безкоштовним, відкритим для чернігівців 
різних станових категорій, який має на меті сприяти становленню 
громадянського суспільства у м. Чернігові. Передбачається 
дослідження громадської думки з актуальних питань сьогодення, 
визначення соціально-психологічних та політично-електоральних 
настроїв, пропагування правової обізнаності, формування 
загальнолюдських світоглядних настанов, популяризація 
європейських цінностей, втілення гуманістичних принципів 
спілкування у соціальному просторі.  

105 000 

5 

 

17 

Назва проекту: "З турботою про здоров’я майбутніх берегинь України"  

Автор – Хоменко Ірина Миколаївна, Пекур Артем Костянтинович 

Місце реалізації: м. Чернігів, район Старої Подусівки, Чернігівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 18, вул. Гагаріна, 24  

Короткий опис: Майстерня з обробки тканин і текстильних матеріалів 
знаходиться у приміщенні, що виготовлено із бетонних панелей, віконні 
рами старі і не забезпечують потрібний температурний режим ( у період з 
жовтня по квітень місяць у приміщенні дуже холодно). Майстерня 
оснащена старим обладнанням, а саме швейними машинами з ручим та 
ножним приводом, які були придбані більш ніж 50 років тому , які морально 
і технічно застарілі та не підлягають ремонту. Такі умови праці не 
відповідають сучасним вимогам навчання та виховання підростаючого 
покоління, не сприяють якісному засвоєнню програмного матеріалу. 

37 790 

6 

 

19 

Назва проекту: Програма "Чернігів - місто легендарних різнобарвних 
мостів"  

Автор – Демиденко Юрій, Демиденко Володимир 

Місце реалізації:  м. Чернігів,  Новозаводський і Деснянський райони   

Короткий опис: Визначення переліку всіх існуючих на території 
Чернігова мостових споруд. Затвердження кожній з них індивідуальної 
назви з числа назв кольорів фарб, які виробляються підприємствами 
України. Приведення наявних у місті мостів у належний стан, з 
фарбуванням їх у відповідний колір. Створення на базі комплексу 
різнобарвних мостових споруд туристичного маршруту з високою 
привабливістю.  

99 500 



7 

 

21 

Назва проекту: Відкриття художньої студії "Творча майстерня"  

Автор – Мартиненко Оксана 

Місце реалізації: м. Чернігів, Деснянський район, Чернігівський 
національний педагогічний університет імені Т. Г.Шевченка,              вул. 
Гетьмана Полуботка, 53  

Короткий опис: В процесі роботи «Творчої майстерні» можна 
реалізувати такі творчі проекти міста, як відродження історичних 
промислів рідного краю, зокрема Чернігівської 
геометрично-символічної різьби та різьби у "звіриному стилі", та 
різьбленої паркової скульптури сер. XX ст., навчання дітей малюнку, 
живопису, декоративно-прикладному мистецтву та різьбленню і 
виготовлення з ними предметів декоративно-ужиткового характеру 
для участі у фестивалях.  

183 000 

8 

 

31 

Назва проекту: "В здоров’ї дитини, здоров’я майбутньої нації" 

Автор – Примакова  Наталія Ярославівна, Коваленко Вікторія Вікторівна, 
Комлик Антоніна Анатоліївна 

Місце реалізації: Нова Подусівка, Масани, Чернігівський дошкільний 
навчальний заклад санаторного типу № 58, "Лісова казка" Чернігівської 
міської ради 

Короткий опис: Покриття підлоги спортивної зали площею 80 м кв. 
(лінолеумом) Придбання спортивного обладнання (мякі модулі) 
«Містечко» 

80 000 

9 

 

35 

Назва проекту: Встановлення дитячого ігрового комплексу та 
обладнання прибудинкової території 

Автор – Малець Наталія Іванівна, Ткаченко Богдан Миколайович, 
Француз Катерина Володимирівна 

Місце реалізації: м. Чернігів, Новозаводський район,  м.  Чернігів,  
проспект  Перемоги,21, вулиця Попудренка, 2 

Короткий опис: Згідно пропозиції (проекту) за рахунок коштів 
громадського бюджету (бюджету участі) на подвір’ї  будинків по проспекту 
Перемоги 21 та Попудренка 2 пропонується встановити дитячий 
майданчик та облаштувати прибудинкову територію 

117 920 

10 

 

36 

Назва проекту:  "Працьовита дитина-щаслива Україна!" 

Автор – Неля Писарева 

Місце реалізації: м. Чернiгів, вул. Незалежності, 42а, Чернігівська ЗОШ 
I-III ступенів № 35  

Короткий опис: Придбання обладнання для комбінованої майстерні з 
обслуговуючої праці 

89 750 

11 

 

39 

Назва проекту: Навчально-пізнавальний центр "Джерело надії"   

Автор –  Вінниченко Марія Миколаївна,  Пазич Ніна Олександрівна,  
Харитонова Таїсія Ігорівна   

Місце реалізації:  м.Чернігів, Деснянський р-н, вул. Бєлова, 8   

Короткий опис: Створення центру «Джерело надії» дасть можливість 
дітям з малозабезпечених сімей отримати доступ до сучасних технологій, 
до духовних та культурних цінностей, організації дозвілля в канікулярний 
період та вихідних днів. Отримати знання: як вірно працювати з 
навчальним матеріалом, як налагодити стосунки з однолітками.  

159 920 



12 

 

40 

Назва проекту: "Організація соціального патронату та психологічного 
супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"  

Автор – Мозговий Віктор Іванович, Ткаченко Альона Валеріївна, 
Степанов Сергій Михайлович 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 14, Громадська 
організація "Чернігівська Міська Асоціація "Конкордія" 

Короткий опис: Даний проект буде направлений на організацію 
регулярного соціального-психологічного патронату дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування для виявлення та вивчення їх 
потреб та організацію їх подальшого психологічного супроводу. 
Результатом реалізованого проекту є зменшення психологічної 
травматизації, профілактики девіантної та делінквентної поведінки 
вищезазначеної категорії дітей та підлітків. Формування та навчання в них 
навичок позитивної «Я-концепції»та мотивації до активного громадського 
життя у м. Чернігові.  

128 600 

13 

 

42 

Назва проекту: Служба соціального таксі - новий крок у доступне 
суспільство  

Автор – Надія Лозбень, Олена Ігнатенко 

Місце реалізації: м. Чернігв, пр-т Миру, 40, Чернігівська міська благодійна 
організація батьків і дітей інвалідів з дитинства "Логос" 

Короткий опис: Продовження послуг Служби соціального таксі для 
Чернігова, це новий крок у створенні доступного і відкритого суспільства, 
одна із соціальних послуг для людей з обмеженими можливостями, які 
довгі роки пізнавали світ крізь призму власної домівки продовжать 
реалізовувати своє право на вільний вибір пересування, реабілітацію, 
освіту та соціалізацію.  

183 170 

14 

 

45 

Назва проекту: Модернізація кабінету захисту Вітчизни та створення на 
його базі клубу військово - патріотичного виховання "Мужність" 

Автор – Шелест Ольга Олександрівна 

Місце реалізації: м. Чернігова, Деснянський район, проспект Миру, 40, 
ЗОШ №1  

Короткий опис: Заміна системи освітлення кабінету, заміна лінолеумного 
покриття підлоги, впорядкування стін та їх обклеювання шпалерами, 
осучаснення інформативно - навчальних стендів, заміна труб холодного 
водопостачання та водовідведення, заміна дверей. 

92 313 

15 

 

49 

Назва проекту: "Мрія" (Ремонт спортивного залу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6)  

Автор – Галина Юріївна Поважук 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд., 35, ЗОШ №6 

Короткий опис: Потребує ремонтних робіт стеля, стіни (вирівнювання, 
ґрунтовка, фарбування), ремонт освітлення, підвіконь, фарбування 
підлоги залі та ремонт роздягальнь, заміна вхідних дверей. 

 

180 000 

16 

 

50 

Назва проекту: Культурно - просвітницький центр для внутрішньо 
переміщених осіб “Наша сила – в єдності”  

Автор – Карпова Ірина Гораціївна, Євдокименко Раїса Іванівна, Крук 
Олександр Іванович 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Козацька, 1 (корп. 8 ЧНТУ); вул. 
Козацька, 1б (гурт.2 ЧНТУ)  

Короткий опис: Вирішення проблеми соціальної адаптації ВПО засобами 
культури. Робота з реалізації Програми “Посилення участі громадянського 
суспільства в роботі Міністерства соціальної політики України та процесі 
національного примирення” 

121 539 



17 

 

52 

Назва проекту: Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів по зору у м. 
Чернігові  

Автор – Гоцало Максим Вікторович 

Місце реалізації: Деснянський і Новозаводський райони м. Чернігова  

Короткий опис: Обладнання міського транспорту системою внутрішнього 
та зовнішнього озвучення зупинок. 

100 000 

18 

 

54 

Назва проекту: Загальноміський арт-проект "Жабки повертаються" 

Автор – Рогова Олена Вікторівна 

Місце реалізації: Центральна паркова зона від Красної площі до готелю 
"Україна"  

Короткий опис: "Жабки повертаються!" - Авторський проект , в якому 
об’єктом творчості є зроблена форма паркової скульптури - жабка. Вона є 
точною копією паркової скульптури 80-х років, яка була символом 
дитинства багатьох поколінь чернігівців та є родзинкою нашого міста. 
Містяни розмалюють жабок на свій смак під наглядом видатних 
художників міста. Їм допомагатимуть діти. 

117 000 

19 

 

55 

Назва проекту: Сімейний табір вихідного дня для сімей учасників 
бойових дій та сімей с особливими потребами "Літо у долонях"  

Автор – Соколовська Людмила 

Місце реалізації:  територія міста Чернігова  

Короткий опис: Сімейний табір, направлений на реабілітацію сімей, які 
знаходяться в складних життєвих обставинах. Відпочинок на краєвидах 
Чернігівщини знизять напругу і сприятимуть зміцненню відносин між 
батьками, а також дітьми. Спеціалісти допоможуть, як відволіктись від 
буденності, так і нададуть професійну психологічну допомогу з питань 
взаємовідносин в сім’ї, дітей, як підтримати татусів(учасників бойових дій). 

226 750 

20 

 

57 

Назва проекту: Програма профілактики соціально небезпечних хвороб "В 
ім’я життя" 

Автор – Анжела Мойсеєнко, Світлана Бубенчикова 

Місце реалізації: Учбові заклади міста Чернігова  

Короткий опис: Програма профілактики розрахована на попередження 
нових випадків ВІЛ –інфекції та інших соціально-небезпечних хвороб. Її 
зміст розраховано на шкільну молодь та загальне населення міста. 
Унікальністю програми є комплексний підхід та різнопланові заходи, що в 
свою чергу допоможе більш широкому колу учасників засвоїти 
профілактичний матеріал та прийняти участь у заходах програми. 

100 600 

21 

 

58 

Назва проекту: Поточний ремонт стелі актової зали ЗНЗ № 33 м. 
Чернігова  

Автор – Лебідь Лариса Павлівна 

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

Короткий опис: Встановлення підвісної стелі та світильників в актовій 
залі школи з метою створення безпечних, комфортних, 
естетично-привабливих умов для розвитку дитячої творчості, проведення 
Всеукраїнських, обласних, міських конкурсів навчально-виховного 
спрямування, зборів громади мікрорайону.  

 

 

57 246 



22 

 

60 

Назва проекту: Безкоштовний культурно-освітній проект 
"Мова-література-культура-краєзнавство"  

Автор – Зіневич Людмила Василівна, Герасименко Олена Володимирівна 

Місце реалізації: м. Чернігів, Пр-т Миру, 44, ЧНТУ  

Короткий опис: Культурно-освітній проект – це відкриті лекції знаних 
фахівців з української мови, літератури, культури, краєзнавства, творчі 
зустрічі з письменниками, журналістами, науковцями, громадськими 
діячами, відкриті дискусії для усіх охочих збагатитися новими знаннями, 
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 як у суспільно-політичному, громадському житті 
міста, так і повсякденні. 

155 000 
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62 

Назва проекту: Організація спортивної реабілітації інвалідів з вадами 
зору 

Автор – Мозгова Алла Володимирівна, Вітвицький Євген Вікторович,  

Неруш Роман Олександрович 

Місце реалізації:  м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 14, Громадська 
організація «Чернігівська Міська Асоціація «Конкордія» 

Короткий опис: Даний проект направлений на організацію відновлення 
спортивної реабілітації інвалідів з вадами зору на базі ФКІ "Спорт- 
Конкордія", який було створено Чернігівською міською асоціацією 
"Конкордія" у 2008 році. Завдяки відновленню тренувального процесу, 
налагодження роботи тренерів, організації солідарної підтримки з боку 
АФІУ (Асоціації футболістів-інвалідів України) та Чернігівської міської ради 
дозволить відновити статус команди міжнародного рівня за класифікацією 
Б-1, яка гідно представляла наше місто і Україну на протязі 2008 – 2013 
років у міжнародних змаганнях в Італії, Росії, Білорусі, Молдові. 

206 000 

24 

 

64 

Назва проекту: Вільний простір "Світлиця" - "третє місце" розвитку 
громади Чернігова 

Автор – Людмила Матвієнко, Марина Коновальчук,  

Місце реалізації: На території міста Чернігова 

Короткий опис: Вільний простір "Світлиця" - це приміщення, 
неформальне громадське місце на нейтральній території площею біля 
60-100 кв.м., безкоштовне і вільне для всіх бажаючих розвиватися людей. 
Це "третє місце", культурно-розвивальний центр, створений для громади 
Чернігова з метою навчання, активного відпочинку, реалізації творчих ідей 
та ініціатив розвитку міста. 

316 485 

25 

 

65 

Назва проекту: "Академія Зірок"  

Автор – Панкратьєва Марія Леонідівна, Мушинська Янітта Леонідівна, 
Шекера Марина Сергіївна 

Місце реалізації: м. Чернігів, КП "Міський палац культури", вул. І.Мазепи, 
23,  Клуб "Інтелект"  

Короткий опис: Об'єднання творчих дітей та молоді у  цілому; 

       - розвиток дитяче - молодіжної творчості у м. Чернігові; 
       - підтримка юних талантів та надання можливостей для творчої 
самореалізації; 
       - виховання патріотичної, здорової, всебічно розвиненої та успішної 
нації; 
       - індивідуальний підхід до формування творчої особистості; 
       - упровадження новаторських методик кращих фахівців у різних 
творчих напрямках; 
       - розвиток благодійних проектів,участь у соціально-культурному житті 
міста, активізація роботи волонтерського руху. 

360 000 
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66 

Назва проекту: Стерилізація безпритульних тварин  

Автор – Лучкіна Інна Леонідівна 

Місце реалізації:  м. Чернігів, Новозаводський та Деснянський райони, ГО 
"ОБ`ЄДНАННЯ ЗАХИСТУ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН "ЩАСЛИВА ДОЛЯ", 
вул. П`ятницька, буд. 70, корп. 3, кв. 3  

Короткий опис: Проектом " передбачено протягом 12-ти місяців 
проведення комплексу заходів, які враховують закони екології, що 
направлені на зниження чисельності безпритульних тварин у місті 
Чернігові. 

 

279 000 
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67 

Назва проекту: Сімейний марафон задля миру  

Автор – Зінаїда Шедіна 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. Волковича, 5, вул. Рокосовського, 14  

Короткий опис: Щотижня плануються проводити зустрічі батьків та дітей 
із психологами, а також майстер-класи з різних видів арт-терапії, що 
покликані зміцнити дружній клімат у родині. 

88 800 
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68 

Назва проекту: «Все про Європу» - пункти європейської інформації в 
міських бібліотеках»  

Автор – Рахно Олена Вікторівна, Скирська Наталія Володимирівна 

Місце реалізації: м. Чернігів, Новозаводський та Деснянський райони 

• вул. Кирпоноса 22, центральна бібліотека ім. М. Коцюбинського 
Чернігівської міської Централізованої бібліотечної системи 
       • вул. Кирпоноса,22 Центральна бібліотека для дітей ім. О. Довженка 
       • вул. Захисників України, 7-в, бібліотека-філія № 3 для дітей 
       • вул. П’ятницька, 32, бібліотечний пункт бібліотеки ім. М. 
Коцюбинського вул. Шевченка, 50-а, бібліотека-філія № 2 
       • вул. Курська, 16, бібліотека-філія № 6 
       • вул. Тичини. 45, бібліотека-філія № 5 
       • вул. Толстого, 138, бібліотека-філія № 7 
       • вул. Д.Самоквасова, 8, бібліотека-філія № 8 
       • вул. Варзара, 14, бібліотека-філія № 1 для дітей 
       • вул. Льотна,12, бібліотека-філія № 2 для дітей 
       • вул. Козацька,28, бібліотека-філія № 1 для молоді 
       • вул. 21 Вересня, 3-а, бібліотека-філія № З 
       • вул. Незалежності, 12, інформаційно-консультативний центр 
«Файнбук».  

Короткий опис: Популяризація знань про ЄС та європейський вибір 
України, розширення доступу до інформації з питань євроінтеграції з 
використанням сучасних інформаційних ресурсів та обладнання в Пунктах 
європейської інформації. 

 

 

82 000 
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Назва проекту: Мобільний пункт харчування бездомних та 
малозабезпечених осіб м. Чернігова  

Автор – Синельник Тетяна Миколаївна 

Місце реалізації: м. Чернігів, район залізничного вокзалу  

Короткий опис: Мікроавтобус сім днів на тиждень в зимовий період 
виїжджає до залізничного вокзалу міста, щоб роздати гарячу їжу 
бездомним, малозабезпеченим мешканцям  м. Чернігова. Допомога 
надається будь-якому нужденному. Щодня допомогу на стоянці автобуса, 
передбачається, будуть отримувати близько 50 чоловік. 

174 000 
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72 

Назва проекту: Створення групи денного перебування для дітей з 
інвалідністю, які не відвідують навчальні заклади  

Автор – Олена Трубенок 

Місце реалізації: м. Чернігів, вул. П’ятницька, к. 100, Чернігівська обласна 
громадська організація "Батьків, що мають дітей з вадами зору "Голос 
батьків"  

Короткий опис: Група денного перебування забезпечить надання 
соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю, старшого 
дошкільного та шкільного віку, які не відвідують навчальні заклади. Така 
послуга наразі відсутня в м. Чернігові. Її запровадження надасть для дітей 
можливість соціальної адаптації та реабілітації, а для батьків можливість 
працевлаштуватися, покращити економічний рівень родини та емоційний і 
психологічний стан. 

242 000 
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Назва проекту: Мовне обличчя Чернігова: заміна чужомовних вивісок 
державною мовою  

Автор – Красавіна В. В. 

Місце реалізації: Територія міста Чернігова  

Короткий опис: Вивіски, реклама різними мовами, переважно 
російською, з граматичними, лексичними помилками спотворює зовнішній 
вигляд нашого міста, особливо історичний центр. Деякі назви шкодять 
збереженню й відтворенню історичної атмосфери, що знижує загальну 
культуру і історичну привабливість міста. 

25 000 

 

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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