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Проєкт Європейського Союзу та Програми
розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований

на громаду»

Проєкт впроваджувався в області протягом трьох фаз: 2008-2011 рр. – І фаза,

2011-2014 рр.– ІІ фаза, 2014-2017 рр. – ІІІ фаза.

У проєкті взяли участь 15 районів області: Бахмацький, Бобровицький, Борзнянський,

Варвинський, Городнянський, Коропський, Корюківський, Куликівський, Менський, Прилуцький,

Ріпкинський, Сновський, Семенівський, Срібнянський, Чернігівський та 2 міста: Ніжин та Прилуки.

Протягом перших двох фаз проєкту проведено енергозберігаючі заходи у

43-х дитячих садках та школах, 13 медичних пунктах; покращено водопостачання на 8 об`єктах та

проведено реконструкцію вуличного освітлення на 11 об`єктах.

Третя фаза проєкту включала два компоненти - сільський і муніципальний та було реалізовано

новий напрямок удосконалення місцевого самоврядування через впровадження інноваційних

технологій на місцевому рівні – проєкт «Розумні міста».

За цими напрямами були впроваджені енергозберігаючі заходи у 7 школах, у

2 НВК і дитячому садку, проведено реконструкцію вуличного освітлення, покращена якість

надання медичних послуг у 5 селах, збудовано водогін.

Підвищено енергоефективність житлових будинків спільно з місцевими органами влади та ОСББ

(14 ОСББ – у м.Ніжин та 12 ОСББ у м.Прилуки) і реалізовано 6 проєктів інноваційного управління

- «розумне місто» (4 у м. Ніжині та 2 – у м. Прилуки).

Громадськими організаціями впроваджено 6 мікропроєктів в освітніх закладах: два

мікропроєкти по школі №2 та 1 – у школі №9 м. Ніжина, два мікропроєкти по

ДНЗ №4 і 1 у школі №6 м. Прилуки.
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Фотофіксація результатів 
проєкту
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Проєкт «Модернізація вуличного освітлення у м. Мена» 
програми Європейського Союзу SUDEP «Підтримка міст

Східного Партнерства в імплементації Планів дій сталого
енергетичного розвитку (SEAP) в рамках Угоди Мерів»

Проєкт впроваджувався в області з 25.03.2015 по 25.09.2018 Менською

міською радою.

Під час реалізації проєкту встановлено 1403 енергоефективні світильники,

модернізовано мережі та встановлено систему управління освітленням.

Встановлення світлодіодних світильників дозволило заощадити споживання

електричної енергії на потреби вуличного освітлення, зменшити викиди СО2

в атмосферу, що призвело до економії видатків з місцевого бюджету на

електроенергію, зниження витрат на експлуатацію та технічне

обслуговування. Реалізація проєкту сприяла підвищенню безпеки

дорожнього руху на вулицях міста з реконструйованим освітленням та

зниженню рівня криміногенності.
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Фотофіксація результатів 
проєкту



6

Проєкт впроваджувався в області з 29.01.2015 по 29.01.2018 рр., реципієнт

проєкту - ГО «МАРТ».

Проєкт полягав в розширенні можливостей місцевих громадських

організацій, зокрема в сільських та віддалених районах, для забезпечення

їх активної участі в демократичних змінах в Україні.

Основними напрямками діяльності за проєктом були:

1. Програма грантів для місцевих ОГС та громадських ініціатив.

2. "Школа громадського активіста" для грантоотримувачів.

3. Обмін досвідом між регіонами, що приймають участь в проєкті

(відвідування успішних ОГС, серії вебінарів, тощо).

4. Регіональні та національні мережі і коаліції ОГС.

5. Діяльність, пов'язана з управлінням проєктом - робочі зустрічі, он-лайн

конференції, щорічні форуми.

Проєкт Європейського Союзу «Українська
регіональна платформа громадських ініціатив»
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Фотофіксація результатів 
проєкту
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Проєкт Європейського Союзу «Активізація 
малого та середнього бізнесу в прикордонних 

регіонах України - Білорусі»

Проєкт впроваджувався в області з 29.11.2017 по 29.01.2019 рр. Чернігівською регіональною

торгово-промисловою палатою, виконавчим комітетом Прилуцької міської ради у партнерстві з

виконавчими комітетами Славутицької міської ради, Вараської міської ради, Славутицьким міським

фондом підтримки підприємництва та Гомельським інститутом споживчої кооперації.

В рамках проєкту були проведені дослідження наступних галузей: комунальне господарство, сільське

господарство, ІТ послуги. Був проаналізований хід розвитку цих напрямків в Україні та Білорусі,

визначені відмінності та схожість ведення бізнесу, бар'єри для створення спільних підприємств,

проаналізовані системи оподаткування, митні бар’єри тощо.

Побудована платформа зв'язку для особистих зустрічей з метою обміну досвідом, ідеями та

розширення співробітництва – проведені 5 міжсекторальних зустрічей, присвячених тематиці «Дрібне

виробництво» (м. Чернігів), «Товари та послуги» (м. Славутич), «Комунальні послуги та ІТ технології»

(м. Гомель), «Сільське господарство» (м. Прилуки), «Транспортні послуги» (м. Славутич), а також 7

фокус-груп: в м. Славутичі, м. Чернігові, м. Прилуках, смт. Ріпках, м. Вараші, м. Гомелі та м. Рогачеві.

Підписано меморандум всіма партнерами проєкту та створеними центрами транскордонного

співробітництва про створення Асоціації центрів підтримки для прикордонного співробітництва

«Україна-Білорусь» для малих міст Гомельської, Чернігівської, Київської та Рівненської областей.

Проведено 3 модуля навчання команди консультантів за програмою «Аспекти транскордонного

співробітництва» в м. Славутичі, в м. Гомелі та м. Чернігові.

Створено інтернет-сайт – інформаційно-консультативний портал прикордонного співробітництва 

«Транскордонний бізнес-портал Україна-Білорусь» з 

інтерактивною картою ділових інтересів http://info.cb-sme.org/ .

http://info.cb-sme.org/
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Фотофіксація результатів 
проєкту
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Проєкт Європейського Союзу «Транскордонна 
система гідрометеорологічного та 

екологічного моніторингу річки Дніпро»

Проєкт впроваджувався в області з 29.11.2017 по 29.04.2019 рр. Чернігівським

національним технологічним університетом, Деснянським басейновим управлінням водних

ресурсів та ГО «Центр «Доброчин».

Мета проєкту - підвищення ефективності інтегрованого управління транскордонними

водними ресурсами річки Дніпро.

За період реалізації проєкту створено автономну станцію гідрометеорологічного

моніторингу, оснащену сучасним вимірювальним обладнанням, яку встановлено поблизу

смт Любеч. Розроблено автономну систему живлення станції від фотоелектричних панелей.

Проведено навчальні семінари, за результатами яких загальний рівень учасників щодо

використання водних ресурсів та їх вплив на умови життя та економічну діяльність на

транскордонних територіях річки Дніпро збільшився на 47%. Створено телепередачі "Разом

піклуємось про воду" та "Екологія води", які вийшли в ефір на телеканалі "Новий Чернігів".
Створено та включено до навчального плану спеціальності «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» Чернігівського національного технологічного університету нову

навчальну дисципліну «Автоматизація гідрометеорологічних вимірювань».

Створено Web-сайт проєкту http://theorems-dnipro.stu.cn.ua/, на якому представлені

інформаційні матеріали щодо ходу реалізації проєкту та результати вимірювань

гідрологічних та метеорологічних параметрів. Безперервний моніторинг стану

річки Дніпро сприятиме поліпшенню якості життя місцевого населення

та запобігатиме і зменшуватиме можливі збитки через швидке

реагування на стихійні лиха (повені).

http://theorems-dnipro.stu.cn.ua/
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12

Проєкт Європейського Союзу «Від партнерства 
місцевих музеїв до широкого транскордонного 

культурного співробітництва»

Проєкт впроваджувався в області з 30.11.2017 по 30.12.2018рр.

В ході реалізації проєкту п'ять музеїв Чернігівщини і п'ять музеїв Гомельщини створили

транскордонний музейний кластер. Завдяки спільним заходам і новому транскордонному

музейному маршруту, створеному в рамках проєкту, учасники кластера налагодили обмін

досвідом і взаємодію, розширили професійні контакти і зв'язки. Зміцніло музейне

співтовариство прикордонних регіонів, утворилося загальне інформаційне поле, за

допомогою якого місцеві музеї і їх співробітники тепер можуть більш активно обмінюватися

інформацією, взаємодіяти і створювати нові спільні проєкти.

Музеї Любеча, Чернігова, Ріпок та Седніва наростили науковий, методичний матеріальний

потенціал, запровадили нові форми роботи. Чернігівський художній музей перейшов на

використання мобільного додатку.
В КЗ «Археологічний музейний комплекс «Древній Любеч» за кошти проєкту було створено

зал фондів відкритого зберігання, відремонтовано приміщення для зберігання експонатів та

зал для інтерактивного обладнання, закуплено техніку та встановлено інтерактивне

обладнання – стенди, макети зброї, гончарне коло, горн, археологічну пісочницю тощо.

Також музейний кластер був доповнений інтерактивною картою, на яку нанесені музеї

Гомельщини та Чернігівщини, що увійшли в кластер.

Основним інструментом розповсюдження результатів проєкту стала транскордонна

музейна інтернет-платформа «Дніпровський паром» (http://dnieprparom.net/),

яка поєднала у віртуальному просторі учасників музейного кластера.

http://dnieprparom.net/
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Проєкт Європейського Союзу «Фінансування 
впровадження заходів з підвищення енергоефективності
загальноосвітнього навчального закладу №5 та системи 

вуличного освітлення міста Чернігова»

Термін реалізації проєкту з 13.03.2018 по 31.12.2019рр. Проєкт

впроваджувався Чернігівською міською радою.

Мета проєкту - скорочення споживання енергоресурсів, зниження витрат

міського бюджету та покращення умов перебування в навчальному закладі

№5 м. Чернігова, а також підвищення рівня комфорту та безпеки на вулицях

міста.

В рамках проєкту проведено роботу з енергоефективної реновації

загальноосвітнього навчального закладу №5: замінено віконні конструкції,

зовнішні двері, трубопроводи зовнішньої теплової мережі, утеплено зовнішні

стіни, реконструйовано з утепленням покрівлю, замінено лампи розжарювання на

світлодіодні, завдяки чому покращилися умови перебування дітей у

загальноосвітньому навчальному закладі.

Крім того, здійснена заміна світильників вуличного освітлення на світлодіодні, що

дозволяє скоротити споживання електроенергії та знизити

витрати міського бюджету.
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Грантова допомога по проєктах людської безпеки
Програми «Кусаноне» Міністерства Закордонних

Справ Японії

За програмою «Кусаноне» безвідплатна фінансова допомога надається

неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-

досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою

надання допомоги задля здійснення проєктів розвитку цих організацій.

У 2017 р. Комунальним лікувально-профілактичним закладом

«Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» було отримано

дев’ять одиниць медичного обладнання для клінічної лабораторії та

реанімаційного відділення, а саме: автоматичний гематологічний аналізатор

Elite 3, автоматичний біохімічний аналізатор Selectra ProXs, мікроскопи

Olympus CX 31 (10-22021), центрифуга 800-1, дефибрилятор-монітор

LIFEGAIN CU-HD1, реанімаційні монітори G3L, анестезіологічні монітори,

двоканальний шприцевий дозатор SN-50F66, центрифуга 800-1,

стерилізатор повітряний ГП–80. Завдяки допомозі, хворі на туберкульоз

мають доступ до сучасної лабораторної діагностичної послуги з

використанням новітнього обладнання.
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Грантова допомога по проєктах людської безпеки
Програми «Кусаноне» Міністерства Закордонних

Справ Японії

Комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівська обласна

лікарня» у 2017 р. від Уряду Японії отримано ендоскопічне обладнання, яке

складається з відеоендоскопічної стійки EVIS EXERA ІІІ та двох ендоскопів

– гастроскопа та колоноскопа 185 серії.

Обладнання дозволяє проводити огляд слизової органів ШКТ в HD форматі,

тобто зображення на моніторі надзвичайно деталізовано, до того ж є

можливість його зафіксувати, збільшити та проаналізувати. Технологія NBI

(застосування спеціальних фільтрів), дозволяє оглянути слизову в синьо-

зеленому вузькому спектрі світла. Це дає можливість детально оглянути

судини, їх будову та розташування, що при звичайному, білому світлі,

зробити неможливо.
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Грантова допомога по проєктах людської безпеки
Програми «Кусаноне» Міністерства Закордонних

Справ Японії

Куликівська ЗОШ І-ІІІ ст. у 2018 р. отримала фінансову допомогу від Уряду

Японії для реалізації проєкту «Капітальний ремонт Куликівської ЗОШ І-ІІІ

ступенів в смт Куликівка, Куликівського району - проведення капітального

ремонту приміщення початкової школи».

Завдяки допомозі у Куликівській ЗОШ були утеплені стіни будівлі

початкової школи; перекрито та утеплено дах; повністю замінено вікна та

двері на енергозберігаючі в будівлі початкової та старшої школи (108 та 14

шт. відповідно).
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Грантова допомога по проєктах людської безпеки
Програми «Кусаноне» Міністерства Закордонних

Справ Японії

Борзнянська центральна районна лікарня у 2019 р. отримала грантову

допомогу від Уряду Японії на закупівлю рентгендіагностичного комплексу.

Використання рентгендіагностичного комплексу дасть змогу покращити

якість рентгенівської діагностики за рахунок використання сучасного

обладнання для вчасного виявлення онкології.
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Грантова допомога по проєктах людської безпеки
Програми «Кусаноне» Міністерства Закордонних

Справ Японії

У 2019 р. Михайло-Коцюбинська ОТГ отримала фінансову допомогу від

Уряду Японії для реалізації проєкту "Покращення санітарних умов у

приміщенні гімназії Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського

району».

Завдяки допомозі зроблено капітальний ремонт 11 санвузлів та

2 душових. У вбиральнях замінено каналізацію та сантехніку, стіни

обкладені новими кахлями. У кожному санвузлі встановлені бойлери.

Одну з 11 вбиралень на першому поверсі обладнано для дітей з

особливими потребами (інвалідністю).



25

Фотофіксація результатів 
проєкту



26

Фонд   Кличко 

У 2019 році Гімназія № 5 та ЗОШ I-III ст.№7 м. Прилуки отримали поштові

відправлення від Фонду Кличко «Посилка Успіху» - по 10 м’ячів, 10 манишок

(накидок) для змагань в командних видах спорту, набори тренувальних

фішок, по 5 надшвидкісних скакалок, секундоміри та суддівські свистки.

У 2018 році Куликівська ЗОШ І-ІІІ ст., як переможець проєкту Фонду Кличка

«Клич друзів - граймо разом!», отримала у подарунок новий спортивний

майданчик. Перемога в проєкті стала можливою завдяки активному

голосуванню школярів, вчителів, батьків, випускників школи та всіх

небайдужих.

У 2017 році Куликівська ЗОШ І-ІІІ ст. отримала від Фонду Кличко «Посилка

Успіху» спортивний інвентар (м’ячі: 5 футбольних,

3 волейбольних, 2 баскетбольних; сітку для зберігання та насос для

накачування м’ячів; 2 секундоміри; 2 свистки; 10 манишок; сітку та м’ячі для

настільного тенісу; 3 скакалки; 5 великих календарів).
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Гранти від посольства Федеративної
Республіки Німеччини

У 2019 році Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Світанок»,

м. Прилуки отримав грантову допомогу від посольства Федеративної

Республіки Німеччини для реалізації проєкту «Новітнє ортопедичне

обладнання для дітей з інвалідністю».

В рамках проєкту у 2019 році облаштовано зал лікувальної фізкультури

новітнім ортопедичним обладнанням для реабілітації дітей з порушенням

опорно-рухового апарату. А саме: придбано тренажер Motomed німецького

виробництва, який обладнаний мікрокомп’ютером.

Завдяки допомозі щоденно при супроводі фахівців Центру до 15 дітей різної

вікової групи займається на унікальному й багатофункціональному

тренажері.
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Гранти від посольства Федеративної
Республіки Німеччини

У 2018 році Прилуцька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів

отримала грантову допомогу від посольства Федеративної Республіки

Німеччини для реалізації проєкту «Створення спортивно-оздоровчого

простору для дітей, Прилуцької спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІ ступенів Чернігівської обласної ради» .

У рамках реалізації проєкту встановлено ігровий та спортивний

майданчики на території школи-інтернат, придбано тренажери у

спортивну залу з метою проведення оздоровчих та спортивних занять.

Завдяки допомозі створено сприятливі умови для реабілітації дітей, які

потребують корекції фізичного та розумового розвитку .
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РОЗРОБЛЕНО ВІДДІЛОМ З ПИТАНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕПАРТАМЕНТУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Тел. (0462) 67 50 16, 
E-MAIL: OBLINVEST@UKR.NET


